
 

ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSORCI DEL TER 
Identificació de la sessió  
Lloc: Videoconferència 
Data: 30 de setembre de 2020 
Hora inici:18:00 hores 
Hora final: 19:25 hores 
Caràcter de la sessió: Ordinària 
 
Assistents 
Àstrid Desset Desset, en representació de l’Ajuntament d’Anglès 
Roger Puigdevall Mascort, en representació de l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa 
Enric Subils Quera, en representació de l’Ajuntament de Canet d’Adri 
Joan Adroher Feliu i la senyora Rosa Maria Vila Viader, en representació de l’Ajuntament de 
Flaçà 
Jaume Ribas Faja, en representació de l’Ajuntament de Fornells de la Selva  
Martí Terés Bonet, en representació de l’Ajuntament de Girona  
Jaume Fontdevila Tarabal, en representació de l’Ajuntament de Gualta  
Pere Miralpeix Ballús, en representació de l’Ajuntament de Gurb 
Andreu Llimós Parcerisses, en representació de l’Ajuntament de les Llosses  
Verònica Ruiz Leiva, en representació de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà 
Joan Pla Coll, en representació de l’Ajuntament d’Osor 
Joaquim Colomer Cullell, en representació de l’Ajuntament de Ripoll  
Xevi López Cadena, en representació de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva 
Anna Fusté Pujol, en representació de l’Ajuntament de Salt 
Joan Ramon Veciana Martínez, en representació de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm  
Narcís Fajula Aulet, en representació de l’Ajuntament de Sarrià de Ter  
Sílvia Brunet Roca, en representació de l’Ajuntament de Sant Gregori  
Ramon Roqué Riu, en representació de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
Pere Pujolràs Feixas en representació de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis  
Maria Dolors Auguet, en representació de l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena 
David Solà Rota, en representació de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora 
Jordi Mercader Pagès, en representació de l’Ajuntament de Susqueda  
Natàlia Navarro Sastre, en representació de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí  
Sergi Oller Piferrer, en representació de l’Ajuntament d’Ultramort 
Núria Roca Puigdemont en representació de l’Ajuntament de Verges 
Ivette Font Font, en representació de l’Ajuntament de Vilanova de Sau 
Joaquim Vivas Vidal, en representació de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar  
Francisco J. Pastor Núñez en representació del Consell Comarcal de la Selva 
Marc Calvet Martí, en representació del Consell Comarcal del Baix Empordà 
 
Es fa constar que, d’acord amb els estatuts vigents, cada ens només ostenta un vot amb 
independència que sigui representat en aquesta reunió per més d’una persona. 
 
Delegacions de vot 
Consten les següents delegacions de vot: 
 

- Xavier Vinyoles Compta, en representació de l’Ajuntament de Bescanó delega a la 
senyora Àstrid Desset Desset. 

- Xavier Guitart Cano, en representació de l’Ajuntament de Camprodon delega al senyor 
Joaquim Colomer Cullell. 

- Josep Oliveras galí, en representació de l’Ajuntament de Foixà delega a la senyora 
Àstrid Desset Desset 

- Josep Ferrer Vilavella, en representació de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà 
delega a la senyora Àstrid Desset Desset 



 

- Josep Coma Guitart, en representació de l’Ajuntament de Molló delega al senyora 
Joaquim Colomer Cullell. 

- Arnau Basco Cirera, en representació de l’Ajuntament d’Orís delega a la senyora Àstrid 
Desset Desset. 

- Anna Vila Palol, en representació de l’Ajuntament de Setcases delega a la senyora 
Àstrid Desset Desset. 

- Arnau Roquer Rovira, en representació de l’Ajuntament de Tavertet  delega a la senyora 
Àstrid Desset Desset 

- Jordi Busquets Parramón en representació de l’Ajuntament de Vilallonga de Ter delega 
al senyor Joaquim Colomer Cullell 

Excusen la seva assistència i no han efectuat delegació 
Salvador Clarà Pons, en representació de l’Ajuntament d’Amer. 
Gemma Esteba i Blanquera, en representació de l’Ajuntament de Bordils 
Sergi Colomé Cormina, en representació de l’Ajuntament de Campdevànol 
Simon Rovira Puig, en representació de l’Ajuntament de Campelles 
Lluís Freixa Vilardell, en representació de l’Ajuntament de Campllong 
Joel Torcque Torres, en representació de l’Ajuntament de la Cellera de Ter. 
David Planas Lladó, en representació de l’Ajuntament de Celrà 
Roser Estañol Torrent, en representació de l’Ajuntament de Cervià de Ter. 
Joan Manel López Gifreu, en representació de l’Ajuntament de Colomers  
Salvador Coll Serra, en representació de l’Ajuntament de Fontanilles 
Èlia Bantí Alabau, en representació de l’Ajuntament de Jafre  
Joan Pons Puntí, en representació de l’Ajuntament de l’Esquirol 
Aïda Canal Anglada, en representació de l’Ajuntament de les Masies de Roda 
Amadeu Rosell Martí, en representació de l’Ajuntament de Llanars 
Àlex Garrido Serra, en representació de l’Ajuntament de Manlleu 
Carles Colomo Espona, en representació de l’Ajuntament de Montesquiu  
Sergi Brull Costa, en representació de l’Ajuntament de Pals 
Jaume Morera Tarruella, en representació de l’Ajuntament de Pardines 
Miquel Cortés Cardenal, en representació de l’Ajuntament de Quart 
Imma Constans Ruiz, en representació de l’Ajuntament de Queralbs 
Mònica Sanjaume Colomer, en representació de l’Ajuntament de Ribes de Freser 
Joan Moreno Parés, en representació de l’Ajuntament de Roda de Ter 
Sílvia Palahí Castaño, en representació de l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres 
Alfred Oliver Malagelada, en representació de l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet 
Marc Amagat Madrenas, en representació de Sant Jordi Desvalls 
Marc Garcia Nadal, en representació de l’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí 
Dolors Cambras Saqués en representació de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries 
Pau Fernández Roca, en representació de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló 
Camil Adam Vilarrasa, en representació de l’Ajuntament de Santa Maria de Besora 
Jordi Molinas Cufí, en representació de l’Ajuntament de Serra de Daró 
Josep Antoni de la Mora Costas, en representació de l’Ajuntament de Tavèrnoles 
Marçal Ortuño Jolis, en representació de l’Ajuntament de Torelló delega  
Francesc Xavier Díaz Serrano, en representació de l’Ajuntament de Ullà 
Albert Castells Vilalta, en representació de l’Ajuntament de Vic 
Maria Lluïsa Bautista Sánchez, en representació del Consell Comarcal d’Osona 
Enric Pérez Casas, en representació del Consell Comarcal del Ripollès 
Marta Sureda Xifre, en represenació del Consell Comoarcal del Gironès. 
 
Es fa constar de forma expressa que no ha assistit el representant del municipis de Fontanilles, 
i no consta el nomenament del corresponent representant. 
 



 

Directora 
Sra. Teia Puigvert Picart 
 
Secretari interventor 
Sr. Gerard Soldevila i Freixa 
 
ORDRE DEL DIA 
1- Salutació per part de la Presidenta del Consorci 
2- Aprovació de les actes de les sessions anteriors (26 de setembre  i 10 de desembre de 

2019) 
3- Donar compte dels acords adoptats pel Consell de Govern i resolucions de presidència i 

ratificació, si s’escau. 
4- Aprovació de la memòria anual d’activitats de l’exercici 2019 
5- Aprovació del Compte General de 2019 
6- Aprovació inicial de la modificació del pressupost de l’exercici 2020 
7- Aprovació de les aportacions dels Consells Comarcals 
8- Aprovació del pressupost i de la plantilla de l’exercici 2021 
9- Informe de gestió 
10- Mocions o temes per urgència 
11- Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió 
Havent comprovat el quòrum necessari per a la constitució de l’Assemblea, quòrum 
suficient que es manté al llarg de la sessió, es procedeix a tractar els assumptes indicats 
en l’ordre del dia. 
 
1.-  SALUTACIÓ PER PART DE LA PRESIDENTA DEL CONSORCI 
La Presidenta del Consorci del Ter, senyora Àstrid Desset Desset saluda als membres 
assistents i espera que tothom estigui bé. Lamenta haver de fer l’assemblea en el format virtual 
però per qüestions de seguretat i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries és el 
més aconsellable, tot esperant que en un futur breu es pugui tornar a celebrar les reunions de 
forma presencial on tothom es pugui saludar personalment. 
 
2.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (26 SETEMBRE I 10 DE 
DESEMBRE DE 2019) 
Motivació 
Vist l’esborrany de les actes de les assemblees de data 26 de setembre i 10 de desembre de 
2019 i d'acord amb allò previst en els estatuts reguladors del Consorci, s’emet la següent: 
 
Disposició 
L'Assemblea General resol: 
 
Únic. Aprovar les actes de les assemblees de data 26 de setembre i 10 de desembre de 2019, 
sense esmenes. 
 
Votació  
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels membres assistents. 

 
3.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL DE GOVERN I 
RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA I RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU. 
 
Es dóna compte dels acords adoptats pel Consell de Govern i les resolucions de presidència 
realitzades des de la última reunió de l’Assemblea. 
 



 

S’adjunta com a annex els diferents Consells de Govern celebrats que contenen les resolucions 
de presidència. 
 
Els membres de l’assemblea en queden assabentats.  
 
4.- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE L’EXERCICI 2019 
 
Motivació 
Vist que l’article 10.c) preveu que sigui l’Assemblea qui aprovi la memòria anual d’activitats. 
 
Vista la memòria presentada per la direcció del Consorci del Ter 
 
Disposició 
L’Assemblea resol: 
 
Primer. Aprovar la memòria anual d’activitats de l’exercici 2019  
 
Segon. Fer difusió de la memòria anual d’activitats aprovada. 
 
Deliberacions 
El director del Consorci del Ter explica la memòria anual que ha estat distribuïda a tots els 
municipis i consells comarcals, on es pot veure detalladament les activitats i actuacions fetes 
durant l’exercici 2019. 
 
Votació  
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels membres assistents. 
 
 
5.-  APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2019 
 

Motivació 

L’article 208 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que, al finalitzar l’exercici pressupostari, les 
entitats locals formaran el compte general que posarà de manifest la gestió realitzada en els 
aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.  

La Regla 45.1 de la Instrucció del model normal de comptabilitat pública (ICAL 2013), aprovada 
per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, disposa que els comptes anuals són el balanç, 
el compte del resultat econòmic i patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de 
fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria. Com a documentació 
complementària, la regla 45.3 assenyala que s’han d’incloure les actes d’arqueig, les 
certificacions bancàries i, en cas de discrepància, l’estat conciliatori.  
 
Els comptes anuals dels consorcis adscrits els ha de rendir i trametre el seu president, i han de 
ser proposats inicialment pels seus òrgans competents.  
 
L’article 212.2 del TRLRHL, així com la regla 49 de ICAL 2013, disposen que el compte general 
se sotmetrà a informe de la Comissió Especial de Comptes de l’entitat abans de l’1 de juny de 
l’exercici immediat següent. El compte general i l’informe de la Comissió Especial de Comptes 
s’exposaran al públic pel termini de 15 dies, durant els quals i 8 més els interessats, podran 
presentar reclamacions, reparaments o observacions. Acompanyat dels informes de la 
Comissió Especial de Comptes i de les reclamacions formulades, el compte general se 
sotmetrà al Ple de la Corporació perquè pugui ser aprovat abans de l’1 d’octubre i rendit, 
degudament aprovat, a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d’octubre.  



 

 
La Regla 49.4 de la ICAL 2013  assenyala que l’aprovació del compte general és un acte 
essencial per a la seva fiscalització per part dels òrgans de control extern, que no requereix la 
conformitat amb les actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera responsabilitat per raó de les 
mateixes.  
 
El Real Decret Legislatiu 11/2020, del 31 de març, per el que s’adopten mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, modificat per el Real 
Decret Legislatiu 19/2020, del 26 de maig, estableix que davant una declaració de l’estat 
d’alarma i mentre s’estengui la vigència d’aquest, els terminis d’elaboració i rendició dels 
Comptes anuals resten suspesos. Així, tal i com exposa l’informe emès per la Secretaria 
d’aquest Consorci, els terminis exposats queden ampliats en 99 dies naturals.  
 
Disposició  
L’Assemblea resol: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General del Consorci corresponent a l'exercici de 2019, que conté 
la següent documentació: 
 

1. Estats i comptes anuals: 
 

 Balanç de Situació: en tancar l’exercici dóna un actiu i un passiu equilibrats amb un 
import de, 251.740,75€. 

 Liquidació del Pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament 
de del pressupost corrent de 172.782,13€, unes obligacions pendents de pagament del 
pressupost corrent de 3.990,05€ i un resultat pressupostari ajustat de 63.660,32€. El 
romanent de tresoreria per a despeses generals és de 127.401,01€. 

 Estat demostratiu dels drets a cobrar i de les obligacions a pagar procedents de 
pressupostos tancats: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de 
150.952,54€ i obligacions pendents de pagament de 12.863,38€. 

 Estat de Tresoreria: en tancar l’exercici es disposa d’uns fons líquids de 75.133,11€. 
 

2. Annexos als estats i comptes anuals: 
 Estat de Romanent de Tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria 

de 161.421,46€, el qual s’ha de minorar en 173,91€ corresponents a saldos de dubtós 
cobrament, i també s’ha de minorar amb 35.846,54€ en concepte de les despeses amb 
finançament afectat, quedant un Romanent de Tresoreria per a despeses generals de 
125.401,01€. 

 
3. Justificants dels estats i comptes anuals i dels seus annexos 
 Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats: en començar l'exercici dóna un 

total d’ingressos de 266.195,15€ i de despeses de 266.195,15€. 
 Relació de les modificacions dels crèdits de despeses i de les previsions d’ingressos 

inicialment aprovats: en tancar l’exercici dóna un total de modificacions de 149.451,85€. 
 Efectuades les modificacions el total d’ingressos definitius aprovats foren de  

415.647,00€ i de despeses 415.647,00€. 
 

Segon. Remetre aquest acord a l’Ajuntament de Girona als efectes de consolidar els comptes 
del Consorci i trametre-ho a la Sindicatura de Comptes el Compte General del Consorci 
corresponent a l' exercici de 2019. 
 
Deliberacions 
La presidenta cedeix la paraula al secretari interventor que explica el contingut principal del 
compte general i la necessitat de que sigui aprovat als efectes de donar-ne trasllat a 



 

l’Ajuntament de Girona que és l’ens d’adscripció als efectes que en realitzin el corresponent 
tràmit. 
 
Votació  
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels membres assistents. 
 
6.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2020 
 
De conformitat amb l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb el Reial decret 500/1990, de 20 
d'abril, que desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, els crèdits extraordinaris i els 
suplements de crèdit es podran finançar indistintament amb algun o alguns dels següents 
recursos: 
 
a) Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, calculat d'acord amb allò establert en els 
articles 101 a 104 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I, 
del Títol VI, de la Llei 39/1988. 
b) Amb nous i majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun 
concepte del Pressupost corrent. 
c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent no 
compromeses, les dotacions del qual s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu 
servei. 
 
L’article 180 del Text Refós regula els límits objectius de les transferències de crèdit. 
 
S'ha de tenir en compte que, segons l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la 
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, abans de 
l'últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l'any s'ha de remetre la 
informació actualitzada dels pressupostos en execució, incorporades les modificacions 
pressupostàries ja tramitades i/o les previstes tramitar fins a final d'any, i de les previsions 
d'ingressos i despeses de les entitats subjectes al Pla general de Comptabilitat d'empreses o a 
les seves adaptacions sectorials, i els seus estats complementaris. 
 
D'acord amb l'article 177 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, són d'aplicació als 
crèdits extraordinaris i suplement de crèdit les normes sobre informació, reclamació i publicitat 
dels Pressupostos a què es refereix l'article 169 d'aquesta Llei. 
 
Per tant, l'aprovació inicial d'aquests expedients s'exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per quinze 
dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions conforme a 
l'article 170 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Així mateix, definitivament aprovat, serà inserit en els 
citats Butlletins i resumit per capítols. 
 
D’acord amb allò establert en els estatuts vigents del Consorci del Ter, juntament amb allò que 
disposa l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, i l'article 177.2 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, sense que sigui exigible 
un quòrum especial. 
 
Disposició 
L’Assemblea resol: 
 



 

Primer. Aprovar inicialment la modificació de pressupost de l’exercici 2020 amb la modalitat de 
transferència de crèdit, d’acord amb el següent: 
 
Baixes 
1721T.65000: 5.431,30 euros 
 
Alta 
1721R.21000: 5.431,30 euros 
 
Segon. Disposar que queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, 
apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I 
del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de pressupostos, que són els següents: 
 
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a 
exercicis posteriors. 
 
b) La insuficiència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat 
específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica. 
 
Tercer. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, pel termini de quinze 
dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el 
Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin 
presentat reclamacions; en cas contrari, l’Assemblea disposarà d'un termini d'un mes per 
resoldre-les. 
 
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al/la president/a del Consorci, a 
signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme els anteriors acords. 
 
Deliberacions 
S’informa que arran de les previsions realitzades per a l’exercici vigent, es creu necessari 
realitzar una modificació de pressupost que no afecta al global, és a dir, no hi ha cap tipus 
d’increment del pressupost, ja que la única cosa que es realitza és un canvi de partida per tal 
d’adequar la tipologia de la despesa corrent, donant de baixa la inversió inicialment prevista. 
 
Votació  
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels membres assistents. 
 
7.- APROVACIÓ DE LES APORTACIONS DELS CONSELLS COMARCALS 
 
Aquest assumpte es deixa damunt la taula per a millor estudi. 
 
8.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I DE LA PLANTILLA DE L’EXERCICI 2021 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de l’Assemblea General del Consorci i que 
l’interventor desglossa pel que fa a la seva elaboració i contingut és la següent: 
 
Part expositiva: 
 
La Presidenta i l’interventor del Consorci del Ter han format el pressupost per a l’exercici de 
l’any 2021 per un import de 289.492,09  Euros, i s’eleva a l’Assemblea General per a la seva 
aprovació. 
 



 

Fonaments de dret: 
 

1. D’acord amb l’article 10 dels estatuts del Consorci l’Assemblea General és l’òrgan 
competent per aprovar el pressupost de l’entitat. 

2. Atès que d’acord amb l’article 4 dels esmentats estatuts el Consorci és una entitat 
pública de caràcter local, per a l’aprovació del pressupost és d’aplicació el R.D. 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i el Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril 
(RD/500) que desenvolupa el capítol I del Títol VI de la LRHL, si bé totes les 
competències atribuïdes al ple en aquest cas s’entenen referenciades a l’assemblea 
general. 

3. Els articles 168.4 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 18 RD 500/1990, de 20 
d’abril, disposen que el pressupost i els seus annexos i documentació complementària, 
una vegada informat per intervenció, seran elevats al ple, en aquest cas l’assemblea 
general, per a la seva aprovació, esmena o devolució. 

4. Els articles 169 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 20 RD 500/1990, de 20 d’abril, 
disposen que una vegada aprovat inicialment, el pressupost s’exposarà al públic, previ 
anunci en el BOP, per un termini de quinze dies durant els quals els interessats els 
podran examinar i presentar les seves reclamacions. El pressupost es considerarà 
definitivament aprovat si durant aquest termini no s’haguessin presentat reclamacions i, 
en cas contrari, l’assemblea general disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les. 

5. Els mateixos articles 150 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 20 RD 500/1990, de 
20 d’abril, disposen que el pressupost definitivament aprovat serà resumit per capítols 
en el Butlletí Oficial de la Província i entrarà en vigor una vegada s’hagi dut a terme 
aquesta publicació. Si a l’iniciar-se l’exercici econòmic no ha entrat en vigor el 
pressupost corresponent, es considerarà automàticament prorrogat el de l’anterior. 

6. Vistos els articles 90 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i 283.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la llei municipal i de règim local de Catalunya, de conformitat amb els quals els ens 
locals han d’aprovar anualment la plantilla de personal, la qual ha de comprendre tots 
els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, en la mateixa 
sessió que aprovi el pressupost. 

7. Vist l’article 149.1.a) del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), de 
conformitat amb el qual un exemplar de la plantilla amb el total de les retribucions del 
personal que se’n dedueixen i de la relació de llocs de treball serà un dels documents 
que integren el pressupost de l’ens. 

8. Vist l’article 25 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, segons el qual la plantilla de personal de les 
entitats locals ha d’estar integrada per la relació detallada per cossos, escales, 
subescales, classes i categories de les places en què s’integren els funcionaris, el 
personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre de 
places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacant i el grup a què 
pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés. 

9. Vistos els arts. 4 i 10 dels Estatuts del Consorci segons els quals, és competència de 
l’Assemblea General l’aprovació de la plantilla així com que, donat el caràcter d’ens 
públic local del Consorci la legalitat d’aplicació és la que ve determinada per les normes 
invocades als paràgrafs precedents.  

10. Vistos els articles 283.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i 28 del decret 214/1990, de 
30 de juliol, esmentats, els quals estableixen que la plantilla integrada en la forma ja 
explicada, un cop aprovada per L’Assemblea General, en el termini dels 30 dies 
següents s’ha de trametre a la vegada còpies a l’Administració de l’Estat i al 



 

Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, i s’ha de publicar 
íntegrament al Butlletí Oficial Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
D’acord amb la part expositiva i la legislació esmentada, a proposta de la Presidència es 
demana a l’Assemblea que adopti la següent, 
 
Disposició 
L'Assemblea resol: 
 
Primer. Aprovar inicialment el pressupost del Consorci del Ter per a l’exercici de l’any 2021 per 
un import de 289.492,09 Euros amb el detall per capítols que tot seguit s’especifica: 
 
PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2021 
 
PER CAPÍTOLS 
 
1) ESTAT D’INGRESSOS 
  Euros 
   
Cap. IV Transferències corrents 279.492,08 
Cap. V Ingressos patrimonials 0,01 
Cap. VII Transferències de capital 10.000,00 
   
TOTAL  289.492,09 

 
 2) ESTAT DE DESPESES 
  Euros 
Capítol I Personal 190.182,62 
Capítol II Béns corrents i serveis 82.259,47 
Capítol III Despeses financeres 400,00 
Capítol IV Transferències corrents 2.650,00 
Capítol VI Inversions 14.000,00 
   
TOTAL  289.492,09 
 
Segon. Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball dels empleats/des Consorci per a 
l’exercici pressupostari de  2021, integrada per les places en què s’integra el personal del 
Consorci, amb la seva denominació i el nombre de places que les constitueixen i el grup a què 
pertanyen amb les modificacions de dedicació i amortització que es recullen tal com segueix: 
 
PLANTILLA 
 
N. Denominació Grup Plaça Vacant 

 Personal funcionari    

1 Tècnic superior de Medi Ambient A1 1 0 

 Personal laboral    

2 Administrativa C1 1 0 

3 Tècnic desenvolupament territorial A2 1 0 

4 Tècnic de Comunicació  A2 1 0 

 
 



 

Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’exposició al públic del 
pressupost inicialment aprovat durant un termini de quinze dies, termini dins del qual podrà ser 
examinat pels interessats a fi i efecte de que puguin presentar les reclamacions que considerin 
oportunes. 
 
Quart. Disposar que si ha transcorregut el termini d’informació pública sense la presentació 
d’al·legacions i/o reclamacions, el pressupost quedarà aprovat definitivament sense més tràmit. 
 
Cinquè. Donar coneixement d’aquests acords a l’Ajuntament de Girona, administració a la qual 
està adscrit el Consorci del Ter. 
 
Sisè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a la Presidenta del Consorci a signar 
tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme els anteriors acords. 
 
El director del Consorci del Ter explica les previsions d’ingressos i despeses previstes per a 
l’exercici 2021, i en aquest sentit dona la paraula al secretari interventor que exposa els 
principals paràmetres econòmics previstos en el pressupost, així com també el desglossament 
de la plantilla del personal del Consorci. 
 
Votació  
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels membres assistents. 
 
9.- INFORME DE GESTIÓ 
 
La Presidenta cedeix la paraula al director, senyor Ponç Feliu Latorre que comparteix amb els 
membres assistents a l’Assemblea un power point on s’exposen les diferents actuacions dutes 
a terme durant l’últim any, destacant que és un any estrany a causa de les conseqüències de la 
pandèmia i de les diferents situacions creades per aquesta crisi. Destaca les diferents relacions 
que s’han efectuat amb diferents institucions, les diferents col·laboracions amb empreses del 
tercer sector, així com les activitats desenvolupades conjuntament amb entitats del territori. 
 
Continua la intervenció el senyor Feliu posant èmfasi amb les devastacions provocades pel 
temporal Glòria i les diferents actuacions que es van realitzar des del Consorci per tal de donar 
recolzament als municipis més afectats. A continuació enumera un seguit de projectes 
europeus que s’estan treballant, així com també destaca les intervencions dutes a terme en els 
espais en custòdia que té el Consorci del Ter, vetllant sempre pel patrimoni natural i cultural.  
 
El senyor Feliu destaca las activitats dutes a terme al llarg d’aquest anys, que si bé és cert que 
s’han vist afectades per la crisi sanitària, també és cert que s’han buscat fórmules per tal de dur 
a terme aquestes activitats amb tota seguretat. Exposa també l’esforç del Consorci en mantenir 
i potenciar la Ruta del Ter com a foment de la promoció turística i econòmica del territori.  
 
10.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
No n’hi ha. 
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha 
 
I no havent més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió en l'hora i en el dia indicats 
en l'encapçalament d'aquesta acta. 
 



 

Diligència de fe pública. Gerard Soldevila i Freixa, secretari interventor del Consorci del Ter 
CERTIFICO que el contingut de l’acta plasma el desenvolupament de la sessió de la 
l’Assemblea General celebrada el dia 30 de setembre de 2020. I perquè així consti, estenc 
aquesta acta, per ordre i amb el vist i plau de la Presidenta del Consorci, senyora Àstrid Desset 
Desset. 
  

Vist i plau,  
 
 
 
 
 
Gerard Soldevila i Freixa      Àstrid Desset Desset 
Secretari interventor      Presidenta 
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ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSORCI DEL TER 

Identificació de la sessió  
Lloc: Manlleu 
Data: 26 de setembre de 2019 
Hora inici:18:00 hores 
Hora final: 19:30 hores 
Caràcter de la sessió: Ordinària 

 
Assistents 
Àstrid Desset Desset, en representació de l’Ajuntament d’Anglès 
Xavier Vinyoles Compta, en representació de l’Ajuntament de Bescanó 
Xavier Guitart Cano, en representació de l’Ajuntament de Camprodon 
Enric Subils Quera, en representació de l’Ajuntament de Canet d’Adri 
Martí Terés Bonet, en representació de l’Ajuntament de Girona 
Pere Miralpeix Ballús, en representació de l’Ajuntament de Gurb 
Josep Ferrer Vilavella, en representació de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà 
Joan Pons Puntí, en representació de l’Ajuntament de l’Esquirol 
Aïda Canal Anglada, en representació de l’Ajuntament de les Masies de Roda 
Verònica Ruiz Leiva, en representació de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà 
Àlex Garrido Serra, en representació de l’Ajuntament de Manlleu 
Joan Pla Coll, en representació de l’Ajuntament d’Osor 
Sergi Brull Costa, en representació de l’Ajuntament de Pals 
Joaquim Colomer Cullell, en representació de l’Ajuntament de Ripoll i del Consell 
Comarcal del Ripollès 
Xevi López Cadena, en representació de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva 
Joan Moreno Parés, en representació de l’Ajuntament de Roda de Ter 
Anna Fusté Pujol, en representació de l’Ajuntament de Salt 
Joaquim Roca Ventura i Sílvia Brunet Roca, en representació de l’Ajuntament de Sant 
Gregori. 
Ramon Roqué Riu, en representació de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
Pere Pujolràs Feixas en representació de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis 
Joan Pla Calsina, en representació de l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena 
David Solà Rota, en representació de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora 
Anna Vila Palol, en representació de l’Ajuntament de Setcases 
Jordi Mercader Pagès, en representació de l’Ajuntament de Susqueda 
Arnau Roquer Rovira, en representació de l’Ajuntament de Tavertet 
Natàlia Navarro Sastre, en representació de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí  
Albert Castells Vilalta, en representació de l’Ajuntament de Vic 
Ivette Font Font, en representació de l’Ajuntament de Vilanova de Sau 
Joaquim Vivas Vidal, en representació de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar 
Francisco J. Pastor Núñez en representació del Consell Comarcal de la Selva 
Jordi Antúnez Callís i Marc Calvet Martí, en representació del Consell Comarcal del 
Baix Empordà 
Jordi Puig Boada, en representació del Consell Comarcal del Gironès 
 
Es fa constar que, d’acord amb els estatuts vigents, cada ens només ostenta un vot 
amb independència que sigui representat en aquesta reunió per més d’una persona. 
 
Delegacions de vot 



 

Consten les següents delegacions de vot: 
 

- Salvador Clarà Pons, en representació de l’Ajuntament d’Amer delega a la 
senyora Àstrid Desset Desset. 

- Joel Torcque Torres, en representació de l’Ajuntament de la Cellera de Ter 
delega a la senyora Àstrid Desset Desset. 

- Joan Bonany Coll, en representació de l’Ajuntament de Colomers delega a la 
senyora Natàlia Navarro 

- Joan Adroher Feliu, en representació de l’Ajuntament de Flaçà delega a la 
senyora Àstrid Desset Desset 

- Josep Oliveras galí, en representació de l’Ajuntament de Foixà delega a la 
senyora Àstrid Desset Desset. 

- Jaume Ribas Faja, en representació de l’Ajuntament de Fornells de la Selva 
delega a la senyora Àstrid Desset Desset 

- Èlia Bantí Alabau, en representació de l’Ajuntament de Jafre delega a la 
senyora Natàlia Navarro. 

- Andreu Llimós Parcerisses, en representació de l’Ajuntament de les Llosses 
delega a la senyora Anna Vila. 

- Josep Guitart Coma, en representació de l’Ajuntament de Molló delega al 
senyor Joaquim Colomer Cullell. 

- Arnau Basco Cirera, en representació de l’Ajuntament d’Orís delega al senyora 
Joaquim Colomer Cullell. 

- Imma Constans Ruiz, en representació de l’Ajuntament de Queralbs delega al 
senyor Joaquim Colomer Cullell 

- Narcís Fajula Aulet, en representació de l’Ajuntament de Sarrià de Ter delega a 
la senyora Àstrid Desset Desset 

- Joan Ramon Veciana Martínez, en representació de l’Ajuntament de Sant Hilari 
Sacalm delega al senyor Joaquim Colomer Cullell 

- Marc Amagat Madrenas, en representació de l’Ajuntament de Sant Jordi 
Desvalls delega a la senyora Àstrid Desset Desset 

- Dolors Cambras Saqués en representació de l’Ajuntament de Sant Pau de 
Segúries delega al senyor Joaquim Colomer Cullell 

- Jordi Busquets Parramón en representació de l’Ajuntament de Vilallonga de Ter 
delega al senyor Joaquim Colomer Cullell 
 

 
Excusen la seva assistència i no han efectuat delegació 
Gemma Esteba i Blanquera, en representació de l’Ajuntament de Bordils 
Roger Puigdevall Mascort, en representació de l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí 
Sapresa 
Sergi Colomé Cormina, en representació de l’Ajuntament de Campdevànol 
Simon Rovira Puig, en representació de l’Ajuntament de Campelles 
Lluís Freixa Vilardell, en representació de l’Ajuntament de Campllong 
Eulàlia Ferrer Benito, en representació de l’Ajuntament de Celrà 
Roser Estañol Torrent, en representació de l’Ajuntament de Cervià de Ter 
Jaume Fontdevila Tarabal, en representació de l’Ajuntament de Gualta 
Amadeu Rosell Martí, en representació de l’Ajuntament de Llanars 
Sònia Muñoz Culubret, en representació de l’Ajuntament de Montesquiu  
Jaume Morera Tarruella, en representació de l’Ajuntament de Pardines 
Miquel Cortés Cardenal, en representació de l’Ajuntament de Quart 



 

Mònica Sanjaume Colomer, en representació de l’Ajuntament de Ribes de Freser 
Sílvia Palhí Castaño, en representació de l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres 
Alfred Oliver Malagelada, en representació de l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet 
Marc Garcia Nadal, en representació de l’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí 
Pau Fernández Roca, en representació de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló 
Camil Adam Vilarrasa, en representació de l’Ajuntament de Santa Maria de Besora 
Francesc Xavier Díaz Serrano, en representació de l’Ajuntament de Ullà 
Maria Gràcia Serrats Paretas, en representació de l’Ajuntament d’Ultramort 
Núria Roca Puigdemont en representació de l’Ajuntament de Verges  
Maria Lluïsa Bautista Sánchez, en representació del Consell Comarcal d’Osona 
 
Es fa constar de forma expressa que no ha assistit els representants dels municipis de 
Serra de Daró i Fontanilles, i no consta el nomenament del corresponent representant. 
 
Assisteixen com a convidats, el senyor Albert Roura, Neus Moragas, Rosa Torns, Jordi 
Blaquer i Jordi Pibernat coma regidors de l’Ajuntament d’Anglès; el senyor Amandi 
Manuel Alonso Pujol, com a regidor de l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà, el 
senyor Pep Mas, responsable de l’Oficina delegada de la Catalunya Central, el senyor 
Pere Saló, delegat de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a Girona, 
el senyor Alexandre Rocas i Jordi, cap de demarcació territorial a Girona de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, la senyora Sandra Bartomeus, el senyor Gaietà Garcia i el senyor 
Pere Prat. 
 
Excusen com a convidat convocat la seva assistència: el senyor Guillem Tressera 
d’Aigües Vic, el senyor Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, la senyora Gemma Batlle, representant de CaixaBank, el 
senyor Pere Vila, delegat de la Generalitat de Catalunya a Girona, Miquel Nogué, 
president de la Diputació de Girona, Maria Puig, presidenta de DIPSALUT, i el senyor 
Xavier Ventayol, Cap d’Àrea de SOREA. 
 
 
Director 
Sr. Ponç Feliu Latorre 
 
Secretari interventor 
Sr. Gerard Soldevila i Freixa 

  



 

ORDRE DEL DIA 

1- Benvinguda per part de l’Alcalde 
2- Salutació per part del President en funcions del Consorci 
3- Salutacions per part de les autoritats 
4- Aprovació de l’acta de la sessió anterior (27 de setembre de 2018) 
5- Donar compte dels acords adoptats pel Consell de Govern i resolucions de 

Presidència i ratificació, si s’escau 
6- Aprovació de la memòria anual d’activitats de l’exercici 2018 
7- Aprovació del Compte General de 2018 
8- Informe de gestió 
9- Incorporació de nous membres 
10- Acord d’elecció dels càrrecs de President/a i Vicepresidents/es del Consorci i 

membres del Consell de Govern.  
11- Aprovació inicial de la modificació del pressupost de l’exercici 2019 
12- Aprovació del pressupost i de la plantilla de l’exercici 2020 
13- Acord d’adhesió al Projecte SADI (DisasTer) 
14- Mocions o temes per urgència 
15- Precs i preguntes 

 
 

1. BENVINGUDA 
L’Alcalde de Manlleu, il·lustríssim senyor Àlex Garrido i Serra, dona la benvinguda als 
membres assistents a l’Assemblea, i agraeix la presència en el Museu del Ter de totes 
les persones assistents. 
 
2. SALUTACIÓ PER PART DEL PRESIDENT DEL CONSORCI 
El President del Consorci del Ter, senyor Joaquim Roca i Ventura manifesta que es 
tanca una etapa i creu que per responsabilitat deixa el Consorci després de quatre 
anys intensos en mans de l’Àstrid Desset Desset i un nou Consell de Govern, 
exposant que per ell han estat quatre anys d’un gran aprenentatge i considera que 
durant aquesta etapa s’ha fet molta feina, començant per incrementar els membres 
del Consorci passant de cinquanta-vuit ajuntaments a setanta, augmentant el 
pressupost, realitzat i reintroduit espècies autòctones, s’han creat rutes, s’ha invertit 
en patrimoni, i durant aquests quatre anys ha coincidit la celebració dels vint anys del 
Consorci. El senyor Roca agraeix al personal del Consorci i als membres del Consell 
de Govern que sempre han estat actius i a l’alçada de les circumstàncies i desitja 
molts encerts de cara al futur, doncs encara hi ha molta feina per fer i s’ha de cuidar 
aquest ens que realitza tanta feina.  
 
3. SALUTACIONS PER PART DE LES AUTORITATS 
Intervé el regidor senyor Àlex Rocas i agraeix que any rere any se’l convidi i manifesta 
que sempre està a la disposició d’aquells ens que són actius com el Consorci. Afegeix 
que és molt important que els municipis tinguin un ens com el Consorci. 
 
El senyor Pere Saló agraeix també la seva invitació i valora molt positivament el 
protagonisme dels ens locals com a garants del futur dels territoris, i aquest 
protagonisme es veu incrementat en aquest moments en un país que està fent els 
deure i aposta pel territori, valorant molt positivament la política i la gestió de 
proximitat en el territori, la possibilitat del retorn del cabal ecològic com una aposta 



 

positiva i que estem en un país solidari. Afegeix que el Consorci del Ter és un model a 
seguir i espera que continuï en aquesta línia. 
 
El senyor Pep Mas excusa la presència de la delegada i valora molt positivament 
l’existència del Consorci del Ter i la seva feina és molt important pel país, manifestant 
la seva convicció pel funcionament i la gestió de la Taula del Ter. 
 
4. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (27 SETEMBRE DE 2018) 
Motivació 
Vist l’esborrany de l’acta de l’Assemblea de data 27 de setembre de 2018 i d'acord 
amb allò previst en els estatuts reguladors del Consorci, s’emet la següent: 
 
Disposició 
L'Assemblea General resol: 
 
Únic. Aprovar l’acta de l’Assemblea de data 27 de setembre de 2018, sense 
esmenes. 
 
Votació 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents amb dret a vot de l’Assemblea. 
 
 
5. DONAR COMPTE D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL DE GOVERN I 
RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA I RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU. 
 
Es dóna compte dels acords adoptats pel Consell de Govern i les resolucions de 
presidència realitzades des de la última reunió de l’Assemblea. 
 
S’adjunta com a annex els diferents Consells de Govern celebrats que contenen les 
resolucions de presidència. 
 
Els membres en queden assabentats. 
 
6. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE L’EXERCICI 2018 
 
Motivació 
Vist que l’article 10.c) preveu que sigui l’Assemblea qui aprovi la memòria anual 
d’activitats. 
 
Vista la memòria presentada per la direcció del Consorci del Ter 
 
Disposició 
L’Assemblea resol: 
 
Primer. Aprovar la memòria anual d’activitats de l’exercici 2018  
 
Segon. Fer difusió de la memòria anual d’activitats aprovada. 
 
Votació 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents amb dret a vot de l’Assemblea. 



 

 
 
7. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2018 
 
Motivació  
Obtingut informe favorable de la Comissió Especial de Comptes, i havent estat exposat 
mitjançant un edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona pel termini de quinze dies, durant els quals i vuit 
més, els interessats van poder presentar reclamacions, objeccions o observacions. 
 
Atès que durant aquest termini no es varen presentar reclamacions, objeccions o 
observacions es consideren aprovats. 
 
Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 
208 al 212 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist l’article 212.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals el qual assenyala que 
acompanyat dels informes de la Comissió Especial de comptes i de les reclamacions 
formulades, el Compte General es sotmetrà al Ple de la Corporació, en el nostre cas 
l’assemblea general, perquè, si convé, pugui ser aprovat. 
 
Vist l’article 214.5 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals el qual assenyala que les 
entitats locals rendiran al Tribunal de Comptes el Compte General degudament 
aprovat. 
 
Vist l’article 3 de la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, que 
disposa que resten subjectes al control de la Sindicatura de Comptes el sector públic 
format per l'administració local de Catalunya. 
 
Disposició 
L'Assemblea General resol: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General del Consorci corresponent a l'exercici de 2018, 
que conté la següent documentació: 
 

1. Estats i comptes anuals: 
 

 Balanç de Situació: en tancar l’exercici dóna un actiu i un passiu equilibrats 
amb un import de 184.582,23 euros 

 Liquidació del Pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de 
cobrament de del pressupost corrent de 149.213,51, unes obligacions pendents 
de pagament del pressupost corrent de 12.863,38 i un resultat pressupostari 
ajustat de -3.459,53 euros. El romanent de tresoreria per a despeses generals 
és de 107.750,20 euros. 

 Estat demostratiu dels drets a cobrar i de les obligacions a pagar procedents de 
pressupostos tancats: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de 



 

cobrament de 1.739,03 euros i obligacions pendents de pagament de 0,00 
Euros. 

 Estat de Tresoreria: en tancar l’exercici es disposa d’uns fons líquids de 
30.815,36 euros. 
 

2. Annexos als estats i comptes anuals: 
 Estat de Romanent de Tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de 

tresoreria de 161.418,29 euros, el qual s’ha de minorar en 1.173,84 euros 
corresponents a saldos de dubtós cobrament, i també s’ha de minorar amb 
52.494,25 euros en concepte de les despeses amb finançament afectat, 
quedant un Romanent de Tresoreria per a despeses generals de 107.750,20 
Euros. 

 
3. Justificants dels estats i comptes anuals i dels seus annexos 
 Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats: en començar l'exercici 

dóna un total d’ingressos de 210.346,56 euros i de despeses de 210.346,51 
euros. 

 Relació de les modificacions dels crèdits de despeses i de les previsions 
d’ingressos inicialment aprovats: en tancar l’exercici dóna un total de 
modificacions de 263.351,44 euros. 

 Efectuades les modificacions el total d’ingressos definitius aprovats foren de 
473.697,95 euros i de despeses 473.697,95 euros. 
 

Segon. Remetre aquest acord a l’Ajuntament de Girona als efectes de consolidar els 
comptes del Consorci i trametre-ho a la Sindicatura de Comptes el Compte General 
del Consorci corresponent a l' exercici de 2018. 
 
Votació 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents amb dret a vot de l’Assemblea. 
 
8.- INFORME DE GESTIÓ 
 

Pren la paraula el director del Consorci del Ter, explicant que, en ser inici de mandat, 
val la pena fer un resum del funcionament del Consorci del Ter. Inicialment informa 
que ja es disposa del 100% dels municipis riberencs amb el Ter i que s’estan 
incorporant municipis de la conca, amb les dues darreres adhesions de la conca de 
l’Onyar (Campllong i Riudellots de la Selva), als quals dóna la benvinguda. A 
continuació exposa l’organització i les diferents àrees de treball del Consorci, així com 
les dues seus del Consorci, i també el percentatge aproximat de pressupost del 
Consorci, i d’on surt el finançament d’aquest. També exposa diferents reunions que 
s’han realitzat durant l’exercici 2019 tant amb institucions públiques com amb 
empreses privades, i la voluntat del Consorci de treballar sempre amb empreses del 
tercer sector per tal de col·laborar en aquelles entitats o fundacions que treballen amb 
gent amb risc d’exclusió social. Per altra banda també destaca les relacions que es 
mantenen amb diferents associacions i entitats per tal de realitzar activitats conjuntes 
sempre amb benefici del riu i del territori del Ter.  

   



 

El Director prossegueix en la seva intervenció posant de manifest el patrimoni natural i 
cultural que hi ha al llarg del riu Ter, la realització de projectes vinculats amb el 
manteniment de diferents espais, com seria el cas del LIFE POTAMO FAUNA, o bé el 
LIE RIPARIA TER, destacant també projectes que persegueixen la conservació de 
diferents espècies amenaçades per tal que no tinguin continuïtat un cop finalitzats. 
Afegeix el director la participació a un INTERREG anomenat TTFS (Turisme 
Transfronterer Fluvial i Sostenible), nous projectes com el SUDOEANG i el PECT de 
l’Aigua del Baix Ter. Posteriorment, explica la línia que ha engegat el Consorci per 
disposar de la custòdia fluvial de diferents trams (actualment ja 8 espais que ja 
gestiona). Pel què fa al patrimoni natural destaca l’amenaça que pateixen els 
quiròpters, que són animals amb una regressió important, essent necessari treballar en 
aquest cas de forma molt activa per tal de revertir la situació. Una altra espècie seria la 
tortuga d’estany, de les quals se n’alliberen algunes desenes cada any, destacant 
també els diferents controls que es realitzen en relació amb espècies invasores arreu 
del territori. Així mateix, enguany s’està fent un seguiment dels amfibis en els espais 
en custòdia actual i potencial, emmarcat en el TTFS.  

   

Pel que fa a les accions de conscienciació que es porten a terme des del Consorci per 
tal de millorar el riu Ter, el Director explica que cada any hi ha diferents accions amb 
Universitats de Catalunya que permet tenir diferents alumnes en pràctiques. Per altra 
banda, informa sobre el conjunt d’actuacions dutes a terme en medi natural, molt 
diverses i arreu del territori. Per tal de dur a terme els diferents projectes del Consorci 
del Ter es compta, entre d’altres, amb una aportació de 40.000 euros per part d’ATL 
(fins l’any passat fou per l’empresa ATLL, actualment s’està pendent del conveni amb 
ATL, empresa pública), i a continuació enumera una per una les diferents actuacions 
que s’han dut a terme fins a la data i aquelles que es pretenen dur a terme fins a final 
d’any. A continuació el Director explica que amb els fons privats s’intenta realitzar un 
seguit d’actuacions de millora i destaca també els 20 anys del Consorci enguany i que 
això també ha implicat que des del Consorci s’hagin realitzat un major nombre 
d’activitats. En relació als 20 anys, explica les Jornades del Ter, la Ruta del Ter amb el 
càntir, l’exposició nova gràcies a l’ACA i també els actes dels 20 anys realitzats a 
Anglès el mes de desembre.  

   

Per altra banda el senyor Feliu comenta que s’han portat a terme diferents activitats 
que vénen vinculades amb l’educació ambiental i que estan participades en part a 
través de Dipsalut, activitats que a continuació enumera, destacant aquelles que es 
porten a terme amb disminuïts físics o psíquics, les diferents xerrades a les escoles i 
als col·lectius amb risc d’exclusió social i que s’intenta donar un suport per tal de que 
també puguin gaudir del riu. Pel fet que la Dipsalut depèn de la Diputació de Girona i 
que per tant l’àmbit territorial només abarca Girona, per tal de dur a terme activitats a 
Osona, també es realitzen activitats de similars característiques a les que es poden 
plantejar en el sí de la Diputació de Girona, amb fons propis en aquest cas.  

   



 

La intervenció del Director segueix, i comenta que si ve l’any 2018 fou un any bo de 
pluja, enguany ha estat molt dolent, amb poca pluja. Tanmateix, destaca la importància 
de la Taula del Ter per reduir els efectes nocius del transvasament del Ter cap a l’ÀMB 
i com s’està treballant des de l’ACA perquè sigui així. També explica que s’està 
col·laborant amb la realització d’un documental i explica que ja s’ha editat la Guia 
Turística del Ter. El director també destaca que s’ha treballat amb la nova versió de 
l’aplicatiu del mòbil. També destaca les diferents millores de trams de la Ruta del Ter, 
així com el manteniment i la senyalització d’aquesta, en part amb fons propis, en part 
gràcies al conveni signat amb la Fundació AGBAR que ha permès executar la passera 
de Cervià / Medinyà i invertir amb la Ruta  de l’Onyar. Informa que ja s’han inaugurat 
diferents rutes d’afluents (Ruta del Brugent, Ruta de la Riera de les Llosses, un tram 
de la Ruta de la Riera d’Osor i la Ruta de la riera de la Gorga). Una activitat que es 
realitza anualment i a la qual des del Consorci es dóna un ampli suport és la Terbike 
Experience que enguany hi va haver diferents sortides al llarg del recorregut del Ter 
(una de nova des de Girona), extrem que va fer possible una major participació, 
fomentant així la Ruta del Ter en el seu conjunt. El director segueix la seva intervenció 
posant de manifest que el Consorci també realitza un treball important amb la 
realització del Pla d’Usos, on els diferents ajuntaments han pogut participar en la seva 
redacció, i que actualment es troba en redacció, però endarrerit respecte les previsions 
inicials. Finalment comenta les diferents campanyes de comunicació i sensibilització ja 
sigui a través de la col·laboració amb altres entitats, com també amb la participació 
amb escoles, així com també amb la gestió de la web i les xarxes socials, la realització 
de rodes de premsa, la col·laboració amb jornades i l’assistència a presentacions i 
ponències i totes les tasques d’activitats diverses a través d’exposicions, sessions de 
material divulgatiu, etc.  

Els membres de l’Assemblea en queden assabentats  

9.- INCORPORACIÓ DE NOUS MEMBRES 
 
Motivació 
Vist que els Ajuntaments de Campllong i Riudellots de La Selva han mostrat el 
seu interès en ser membres del Consorci del Ter, tal i com es desprèn en 
l’expedient; 
 
Atès que els estatuts preveuen en el seu article 7, la necessitat que els membres 
del Consorci acceptin de forma expressa i pel quòrum pertinent a aquells nous 
membres. En efecte, l’admissió de nous membres del Consorci interessats en les 
seves finalitats i que vulguin col·laborar en la consecució dels seus objectius, 
efectuant aportacions i/o prestant serveis, requerirà, l’acompliment de les 
formalitats legalment establertes i en especial les que regulen la concreció de la 
voluntat dels ens que pretenguin la integració al Consorci i l’acord de l’Assemblea 
General amb el quòrum pertinent, d’acord amb el procediment previst en aquests 
Estatuts i que podrà ser formalitzat en un conveni d’adhesió on s’especificaran les 
condicions d’integració, les obligacions adquirides, així com l’acceptació dels 
presents estatuts. 
 
L’apartat g) de l’article 10 dels Estatuts estableix que li correspon a l’Assemblea 
General l’aprovació d’admissió o separació de nous membres del Consorci, fixant-
ne la participació econòmica si s’escau. 



 

 
Per altra banda, es considera necessari fer un aclariment en els estatuts pel què 
afecta a les aportacions anuals dels ens consorciats, que es troben regulades en 
l’article 27 dels estatuts i en el corresponent annex. En efecte, l’article 27 preveu 
que les aportacions podran ser revisades anualment per l’Assemblea General per 
acord de majoria simple, sense perjudici de la delegació en el Consell de Govern. 
Així mateix, dit precepte també preveu que en qualsevol cas, el Consell de 
Govern podrà revisar les quanties de les aportacions inferiors o superiors al 10% 
anual.  
 
Actualment res es diu en els estatuts sobre el possible augment de les quotes a 
través d’un mecanisme automàtic com podria ser l’Índex de Preus al Consum, 
considerant necessària aquesta previsió anual que fos de forma automàtica. Per 
aquest motiu es proposa recollir la revisió anual automàtica en funció de l’Índex de 
Preus al Consum. 
 
Un altre extrem a tenir en compte i que també modificaria l’article 27 és les 
possibles aportacions dels Consells Comarcals per així tenir veu i vot a 
l’Assemblea General. 
 
Vist allò establert en els articles 313 i següents del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Disposició 
L’Assemblea resol: 
 
Primer. Acceptar que l’Ajuntament de Campllong i Riudellots de La Selva, siguin 
membres de dret del Consorci del Ter, tan bon punt hagin donat compliment a allò 
establert en l’apartat motivació. 
 
Segon. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts reguladors del Consorci 
del Ter en el sentit següent: 
 
Modificació de l’article 2 dels estatuts, en el sentit que en el segon paràgraf 
s’inclourà Campllong i Riudellots de La Selva com a Ajuntaments que formen part 
del Consorci del Ter. 
 
Modificació de l’annex dels estatuts en el sentit d’incloure els municipis en la 
relació d’aportacions. 
 
Modificació de l’article 27 dels estatuts en el següent sentit: 

1. Supressió del final de l’article on s’estableix “...En el cas dels 
Consells Comarcals, aquests no hi aporten cap quantitat i en 
formen part amb veu i sense vot”, substituint el mateix pel següent 
redactat: “...En el cas dels Consells Comarcals, aquests gaudiran 
de veu i vot i realitzaran una aportació que l’Assemblea fixarà”. 

2. S’afegiria un paràgraf a l’article 27 dels estatuts: “Les quanties 
fixades en l’annex dels estatuts referents a les aportacions dels ens 
consorciats s’incrementaran anualment en funció de la variació a 



 

l’alça de l’IPC de Catalunya que dictamini l’INE o organisme 
equivalent que el substitueixi”. 

 
Tercer. Sotmetre l’expedient de modificació estatutària a informació pública, 
mitjançant un anunci en els Butlletins Oficials de les Províncies de Girona i 
Barcelona i al tauler d’anuncis de la pàgina web del Consorci, durant el termini de 
30 dies als efectes que els interessats presentin les al·legacions, objeccions, i/o 
reclamacions que considerin convenients, disposant que una vegada 
transcorregut el termini d’informació pública sense la presentació d’al·legacions, 
objeccions, i/o reclamacions quedarà definitivament aprovada la modificació 
sense necessitat d’ulterior acord i sense perjudici de la publicació preceptiva. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució als Ajuntaments de Campllong i Riudellots de 
La Selva, per al seu coneixement i a l’efecte corresponent. 
 
Cinquè. Comunicar aquesta resolució a la Direcció General d’Administració Local 
del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya per al seu coneixement i a l’efecte corresponent. 
 
Sisè. Notificar aquesta resolució als ens adherits als efectes de procedir a la 
ratificació de la modificació estatutària. 
 
Setè. Facultar de forma expressa al president del Consorci per a la signatura de 
tots i cada un dels tràmits necessaris per a dur a terme els anteriors acords, i de 
forma expressa per a fer la gestió de tots i cada un dels tràmits per a la seva 
inscripció en el Registre d’Ens Locals de la Generalitat de Catalunya. 
 
Votació 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents amb dret de vot de l’Assemblea 
 
10.- ACORD D’ELECCIÓ DELS CÀRRECS DE PRESIDENT/A I 
VICEPRESIDENTS/ES DEL CONSORCI I MEMBRES DEL CONSELL DE GOVERN.  
 
Motivació 
D’acord amb el què disposa l’article 11.3 dels estatuts reguladors del Consorci  
l’Assemblea General, elegirà, d’entre els seus membres, un/a president/a i tres 
vicepresidents/es. Així mateix l’article 12 dels citats estatuts serà l’Assemblea que 
elegirà els/les vuit membres restants que juntament amb els altres càrrecs formaran el 
Consell de Govern del Consorci. De conformitat amb aquest article, la presidència i les 
vicepresidències formen part del Consell de Govern. 
 
Presentada una candidatura unitària a l’elecció dels òrgans de Govern del Consorci i 
vist el que disposa l’art. 11.3 dels Estatuts que el regeixen, es demana de l’Assemblea 
General, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Elegir els següents òrgans de govern del Consorci del Ter pel mandat fins a 
la finalització del mandat l’any 2023: 
 
Presidenta: Àstrid Desset Desset 



 

Vicepresident primer: Àlex Garrido Serra 

Vicepresident segon: Joan Ramon Veciana Martínez 

Vicepresident tercer: Martí Terés Bonet 

Les persones nomenades exerciran les funcions i competències que els són atribuïdes 

per raó del càrrec als Estatuts del Consorci des d’aquest mateix moment i fins al final 
del mandat, llevat dels supòsit que l’Assemblea decidís la seva renovació per vacant, 
renúncia o substitució. 

Segon.- Nomenar els membres del Consell de Govern d’acord amb la següent 
composició: 

President: Àstrid Desset Desset 
Vicepresident primer: Àlex Garrido Serra 
Vicepresident segon: Joan Ramon Veciana Martínez 
Vicepresident tercer: Martí Terés Bonet 

 Vocal:  Anna Vila Palol 
 Vocal:  Ramon Roqué i Riu 
 Vocal:  Joaquim Colomer i Cullell 
 Vocal:  Verònica Ruiz Leiva 
 Vocal:  Anna Fusté Pujol 
 Vocal:  Pere Pujolras Feixas 

Vocal:  Núria Roca Puigdemont 
 Vocal:  Natalia Navarro i Sastre 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords al Registre d’ens Locals de Catalunya. 

Deliberacions i discursos 
La senyora Àstrid Desset Desset realitza el discurs següent: 
“Benvolgut Sr. President sortint, sr.director del departament de territori de Girona, Sr.  
Director de l’ACA a Girona, Il·lm Sr. Alcalde de Manlleu, ciutat que ens acull, 
il·lustríssims alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores dels ajuntaments membres del 
Consorci del Ter. 
 
L’any passat celebràvem els 20 anys del Consorci del Ter, una entitat pública de 
caràcter associatiu que va néixer l’any 1998 amb uns objectius ben concrets: 

● L’estudi i la planificació integral de la conca fluvial del riu Ter. 
● La definició, coordinació i execució d’accions de desenvolupament de la conca 

fluvial del Ter, vetllant per la conservació i millora de tot l’àmbit fluvial de 
manera sostenible, sota criteris de millora de la qualitat de vida de la flora i la 
fauna que hi habiten,  

● La representació dels membres consorciats en qualsevol xarxa europea o 
internacional de cooperació, solidaritat i intercanvi entre municipis. 

● i en general, promoure i col·laborar en totes aquelles activitats relacionades 
amb el desenvolupament de la conca fluvial del Ter, des de la seva capçalera a 
Setcases fins a la seva desembocadura a Torroella de Montgrí. 

 



 

20 anys han passat i els objectius de la creació del consorci segueixen essent ben 
vigents.  
 
Durant 5 dècades, el Ter ha abastat l'àrea metropolitana de Barcelona, a costa d’un 
cabal insuficient per mantenir els ecosistemes i les espècies en bones condicions, 
provocant un greuge important a les espècies autòctones i amenaçant els hàbitats 
fluvials.  
 
El 2 de desembre de 2016 es constituïa la Taula del Ter com a espai institucional de 
diàleg entre les entitats del territori, els usuaris i les administracions públiques. 
 
El 2 d’agost de 2017, amb Josep Rull com a conseller i Carles Puigdemont com a 
President, la taula signava un acord històric sobre els criteris de gestió, les actuacions i 
el calendari d’actuacions, dividit en 3 fases, per retornar progressivament el cabal 
efectiu del Riu Ter, tot reduint la dependència de l’àrea de Barcelona. 
 
El 25 d’octubre de 2018, amb més d’un any de retard pels efectes del 155, el 
Departament de Territori i Sostenibilitat publicava l’acord de creació de la Taula del 
Ter, com a òrgan per dur a terme el seguiment del compliment dels acords, segons les 
fases pactades i de la qual el Consorci en forma part. 
 
Actualment, el 100% de la població riberenca dels rius Ter i Freser formen part del 
Consorci. Representen un total de 268.000 habitants. Se’ns afegeixen Riudellots de la 
Selva i Campllong a dia d’avui. Benvinguts! 
 
Per tot lo exposat, i per la trajectòria del Consorci, m’incorporo a l’equip amb 
moltíssima il·lusió. Sempre he pensat que a la vida s’han d’escollir camins que 
representin un repte il·lusionador, un camí que puguis gaudir tot superant obstacles i 
sobretot, aprenent.  
 
Gran part de la il·lusió que em fa presidir aquest organisme me l’han tramès, 
segurament sense ser-ne conscients, les persones que hi treballen i que he tingut 
l’ocasió de veure en acció, treballant en equip durant la legislatura 2015-2019, per 
exemple, sense anar més lluny, l’any passat a l’ocasió de la celebració dels 20 anys 
del consorci. 
 
Em refereixo a en Ponç Feliu, Director Gerent del Consorci i tècnic superior de medi 
ambient, que despren una passió per la natura, la flora i la fauna que es perceben amb 
una simple conversa,  
A En Gerard Soldevila, que es el secretari-interventor,  
a la Teia Puigvert, enginyera forestal i tècnica de projectes, com els de manteniment i 
neteja de lleres, control de vegetació al·lòctona o els programes europeus. 
A la Lídia Traveria, tècnica de comunicació i responsable dels projectes de 
sensibilització de la població i que actua com a agent dinamitzador del territori. 
I a l’ Anna Serra, que és la responsable de la gestió econòmica i financera  
 
Gràcies per escollir-me presidenta del Consorci del Ter. Prometo treballar colze a 
colze amb l’equip tècnic, recolzar-los en tot el què em sigui possible, representar a tots 
els ajuntaments membres i com no, representar al consorci també internacionalment, 
en el projecte transfronterer fluvial Têt - Ter, Fluvià i Segre que és un projecte ja iniciat, 



 

així com els projectes que ens puguin sorgir o que puguin derivar-se de les sol·licituds 
presentades a convocatòries com la del FEDER Disas-Ter que hem acordat a la 
present assemblea.  
 
En definitiva, prometo treballar amb il·lusió per un organisme del qual ja em sento 
orgullosa, un ens que vetlla pel nostre riu i els seus afluents, per la qualitat de l’aigua, 
pel medi ambient, per l’ecosistema i també per la qualitat de vida dels habitants dels 
71 municipis de la conca fluvial del Ter. Viure a prop del riu és sense dubte un privilegi 
però també un deure: el deure d’estimar-lo, cuidar-lo i protegir-lo. I tot això ho podem 
fer gràcies a tots vosaltres. 
 
Moltíssimes gràcies a tots.” 
 
Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació 
 
Votació 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents amb dret de vot de l’Assemblea 
 
 
11. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 
2019 
 
Motivació 
De conformitat amb l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb el Reial decret 
500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, els 
crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit es podran finançar indistintament amb 
algun o alguns dels següents recursos: 
 
a) Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, calculat d'acord amb allò establert en 
els articles 101 a 104 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988. 
b) Amb nous i majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en 
algun concepte del Pressupost corrent. 
c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost 
vigent no compromeses, les dotacions del qual s'estimin reduïbles sense pertorbació 
del respectiu servei. 
 
L’article 180 del Text Refós regula els límits objectius de les transferències de crèdit. 
 
S'ha de tenir en compte que, segons l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 
d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, abans de l'últim dia del mes següent a la 
finalització de cada trimestre de l'any s'ha de remetre la informació actualitzada dels 
pressupostos en execució, incorporades les modificacions pressupostàries ja 
tramitades i/o les previstes tramitar fins a final d'any, i de les previsions d'ingressos i 
despeses de les entitats subjectes al Pla general de Comptabilitat d'empreses o a les 
seves adaptacions sectorials, i els seus estats complementaris. 



 

 
D'acord amb l'article 177 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, són 
d'aplicació als crèdits extraordinaris i suplement de crèdit les normes sobre informació, 
reclamació i publicitat dels Pressupostos a què es refereix l'article 169 d'aquesta Llei. 
 
Per tant, l'aprovació inicial d'aquests expedients s'exposarà al públic, previ anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i 
presentar reclamacions conforme a l'article 170 del Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Així 
mateix, definitivament aprovat, serà inserit en els citats Butlletins i resumit per capítols. 
 
D’acord amb allò establert en els estatuts vigents del Consorci del Ter, juntament amb 
allò que disposa l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, i l'article 177.2 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, sense que sigui exigible un quòrum especial. 
 
Disposició 
L’Assemblea resol: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de pressupost de l’exercici 2019 amb la 
modalitat de transferència de crèdit, d’acord amb el següent: 
 
Baixes 
1721T.65000: 10.400,00 euros 
1721.46202: 12.000,00 euros 
 
Alta 
1721T.22799:10.400,00 euros 
1721R.2100: 12.000,00 euros 
 
Segon. Disposar que queda acreditat el compliment dels requisits que estableix 
l'article 37.2, apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els 
següents: 
 
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de 
demorar-ho a exercicis posteriors. 
 
b) La insuficiència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta 
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la 
vinculació jurídica. 
 
Tercer. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i 
presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament 
aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas 
contrari, l’Assemblea disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. 



 

 
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al/la president/a del 
Consorci, a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme els 
anteriors acords. 
 
Votació 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents amb dret de vot de l’Assemblea 
 
 
12. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I DE LA PLANTILLA DE L’EXERCICI 2020 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de l’Assemblea General del Consorci i 
que l’interventor desglossa pel que fa a la seva elaboració i contingut és la següent: 
 
Part expositiva: 
 
El/La President/a i l’interventor del Consorci del Ter han format el pressupost per a 
l’exercici de l’any 2020 per un import de  Euros, i s’eleva a l’Assemblea General per a 
la seva aprovació. 
 
Així mateix, i d’acord amb allò establert en la normativa en matèria de personal a les 
administracions públiques i en particular a les entitats locals, es procedeix a l’aprovació 
de la plantilla, la relació dels llocs de treball i la valoració dels mateixos. En aquest 
sentit, consta en l’expedient un informe de l’Ajuntament de Girona, com a ens 
d’adscripció, mitjançant el qual s’informa favorablement a la relació i a la valoració dels 
llocs de treball. 
 
Fonaments de dret: 
 

1. D’acord amb l’article 10 dels estatuts del Consorci l’Assemblea General és 
l’òrgan competent per aprovar el pressupost de l’entitat. 

2. Atès que d’acord amb l’article 4 dels esmentats estatuts el Consorci és una 
entitat pública de caràcter local, per a l’aprovació del pressupost és d’aplicació 
el R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i el Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril (RD/500) que desenvolupa el capítol I del Títol VI de la 
LRHL, si bé totes les competències atribuïdes al ple en aquest cas s’entenen 
referenciades a l’assemblea general. 

3. Els articles 168.4 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 18 RD 500/1990, de 
20 d’abril, disposen que el pressupost i els seus annexos i documentació 
complementària, una vegada informat per intervenció, seran elevats al ple, en 
aquest cas l’assemblea general, per a la seva aprovació, esmena o devolució. 

4. Els articles 169 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 20 RD 500/1990, de 
20 d’abril, disposen que una vegada aprovat inicialment, el pressupost 
s’exposarà al públic, previ anunci en el BOP, per un termini de quinze dies 
durant els quals els interessats els podran examinar i presentar les seves 
reclamacions. El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant 
aquest termini no s’haguessin presentat reclamacions i, en cas contrari, 
l’assemblea general disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les. 



 

5. Els mateixos articles 150 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 20 RD 
500/1990, de 20 d’abril, disposen que el pressupost definitivament aprovat serà 
resumit per capítols en el Butlletí Oficial de la Província i entrarà en vigor una 
vegada s’hagi dut a terme aquesta publicació. Si a l’iniciar-se l’exercici 
econòmic no ha entrat en vigor el pressupost corresponent, es considerarà 
automàticament prorrogat el de l’anterior. 

6. Vistos els articles 90 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i 283.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, de conformitat 
amb els quals els ens locals han d’aprovar anualment la plantilla de personal, la 
qual ha de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal 
laboral i eventual, en la mateixa sessió que aprovi el pressupost. 

7. Vist l’article 149.1.a) del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el 
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL), de conformitat amb el qual un exemplar de la plantilla amb el total 
de les retribucions del personal que se’n dedueixen i de la relació de llocs de 
treball serà un dels documents que integren el pressupost de l’ens. 

8. Vist l’article 25 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, segons el qual la 
plantilla de personal de les entitats locals ha d’estar integrada per la relació 
detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories de les places 
en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual agrupades, 
indicant la denominació d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, 
el nombre de les que es trobin vacant i el grup a què pertanyin, d’acord amb la 
titulació exigida per al seu ingrés. 

9. Vistos els arts. 4 i 10 dels Estatuts del Consorci segons els quals, és 
competència de l’Assemblea General l’aprovació de la plantilla així com que, 
donat el caràcter d’ens públic local del Consorci la legalitat d’aplicació és la que 
ve determinada per les normes invocades als paràgrafs precedents.  

10. Vistos els articles 283.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i 28 del 
decret 214/1990, de 30 de juliol, esmentats, els quals estableixen que la 
plantilla integrada en la forma ja explicada, un cop aprovada per L’Assemblea 
General, en el termini dels 30 dies següents s’ha de trametre a la vegada 
còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya, i s’ha de publicar íntegrament al Butlletí Oficial 
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
D’acord amb la part expositiva i la legislació esmentada, a proposta de la Presidència 
es demana a l’Assemblea que adopti la següent, 
 
Disposició 
L'Assemblea resol: 
 
Primer. Aprovar inicialment el pressupost del Consorci del Ter per a l’exercici de l’any 
2020 per un import de 451.689,90 Euros amb el detall per capítols que tot seguit 
s’especifica: 
 
PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2020 
 



 

PER CAPÍTOLS 
 
1) ESTAT D’INGRESSOS 
  Euros 
   
Cap. IV Transferències corrents 309.052,44 
Cap. V Ingressos patrimonials 0,01 
Cap.VI Transferències de capital 142.637,45 
   
TOTAL 
 
  451.689,90 
2) ESTAT DE DESPESES 
  Euros 
Capítol I Personal 181.022,56 
Capítol II Béns corrents i serveis 118.637,00 
Capítol III Despeses financeres 400,00 
Capítol IV Transferències corrents 2.650,00 
Capítol VI Inversions 148.980,34 
   
TOTAL  451.689,90 
 
Segon. Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball dels empleats/des Consorci 
per a l’exercici pressupostari de  2020, integrada per les places en què s’integra el 
personal del Consorci, amb la seva denominació i el nombre de places que les 
constitueixen i el grup a què pertanyen amb les modificacions de dedicació i 
amortització que es recullen tal com segueix: 
 
PLANTILLA 
 
N. Denominació Grup Plaça Vacant 

 Personal funcionari    

1 Tècnic superior de Medi Ambient A1 1 1 

 Personal laboral    

1 Tècnic superior de Medi Ambient A1 1 0 

2 Administrativa C1 1 0 

3 Tècnic desenvolupament territorial A2 1 0 

4 Tècnic de Comunicació  A2 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Tercer. Aprovar la valoració dels llocs de treball realitzada des del Consorci del Ter 
que es transcriu a continuació: 
 

 
 
Quart. Aplicar la valoració dels llocs de treball aprovada i procedir a donar compliment 
de la mateixa en matèria retributiva durant els propers 4 anys. 
 
Cinquè. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’exposició al públic del 
pressupost inicialment aprovat durant un termini de quinze dies, termini dins del qual 
podrà ser examinat pels interessats a fi i efecte de que puguin presentar les 
reclamacions que considerin oportunes. 
 
Sisè. Disposar que si ha transcorregut el termini d’informació pública sense la 
presentació d’al·legacions i/o reclamacions, el pressupost quedarà aprovat 
definitivament sense més tràmit. 
 
Setè. Donar coneixement d’aquests acords a l’Ajuntament de Girona, administració a 
la qual està adscrit el Consorci del Ter. 
 
Vuitè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al/la President/a del 
Consorci a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme els 
anteriors acords. 
 
Votació 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents amb dret de vot de l’Assemblea 
 
 
13.- ACORD D’ADHESIÓ AL PROJECTE SADI (DisasTer) 
 
Motivació 
L’oficina tècnica del Consorci del Ter ha estat en contacte amb diferents centres de 
recerca, institucions i organismes, en relació a un projecte d’estudi i avaluació dels 
possibles efectes de les grans riuades a la conca del Ter i altres conques europees i 
mundials, i la possibilitat de la sensibilització i alerta a la població de les respectives 
conques. El projecte ha quallat i s’ha presentat dins el marc del fons europeu H2020 
amb un import total de 5.370.771,25€, amb una sol·licitud per part del Consorci del Ter 
de 196.625,00€, el 100% del qual, en cas de ser atorgat, vindria finançat per 
l’esmentat fons. El seu objectiu és augmentar la seguretat humana del dia a dia, 



 

especialment l’accés a l’aigua, aliment i salut enfront dels fenòmens extrems com 
inundacions i millorar el coneixement i  la resiliència de la ciutadania per fer-hi front.   
Disposició 
L’Assemblea resol: 
 
Primer. Aprovar l’adhesió al projecte esmentat i sol·licitar l’ajut corresponent en el 
marc de l’esmentada convocatòria. 
 
Segon. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al/la President/a del 
Consorci a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme els 
anteriors acords. 
 
Votació 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents amb dret de vot de l’Assemblea 
 
14.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
No n’hi ha. 
 
15. PRECS I PREGUNTES 
No n’hi ha. 
 
I no havent més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió en l'hora i en el dia 
indicats en l'encapçalament d'aquesta acta. 
 
Diligència de fe pública. Gerard Soldevila i Freixa, secretari del Consorci del Ter 
CERTIFICO que el contingut de l’acta plasma el desenvolupament de la sessió de la 
l’Assemblea General celebrada el dia 26 de setembre de 2019. I perquè així consti, 
estenc aquesta acta, per ordre i amb el vist i plau de la Presidenta del Consorci, 
senyora Àstrid Desset Desset. 
  

Vist i plau,  
 
 
 
 
 
Gerard Soldevila i Freixa      Àstrid Desset Desset 
Secretari interventor      Presidenta 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX DOSSIER - ASSEMBLEA GENERAL 
 

Manlleu, 26 de setembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ESBORRANY ACTA ANTERIOR (27 SETEMBRE 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSORCI DEL TER 

Identificació de la sessió  
Lloc: Canet de la Tallada – Tallada de l’Empordà 
Data: 27 de setembre de 2018 
Hora inici:18:00 hores 
Hora final: 19:15 hores 
Caràcter de la sessió: Ordinària 

 
Assistents 
Pere Lluís Garcia i Palou, en representació de l’Ajuntament de Bescanó 
Jordi Barrera Coll, en representació de l’Ajuntament de Bordils 
Joan Ventura Linares, en representació de Brunyola i Sant Martí Sapresa 
F. Xavier Sala Pujol, en representació de l’Ajuntament de Camprodon 
Rosa Maria Vila Viader, en representació de l’Ajuntament de Flaçà 
Jaume Fontdevila Tarabal, en representació de l’Ajuntament de Gualta 
Pere Miralpeix i Ballús, en representació de l’Ajuntament de Gurb 
Josep Ferrer Vilavella, en representació de l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà 
Joan Pons Puntí, en representació de l’Ajuntament de L’Esquirol 
Gaietà Garcia Gordillo, en representació de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà  
Pau Trias Bertrana, en representació de l’Ajuntament d’Osor 
Marta Guillaumes Pibernat, en representació de l’Ajuntament de Salt 
Joaquim Roca Ventura, en representació de l’Ajuntament de Sant Gregori 
Joan Ramon Veciana, en representació de l’Ajuntament de Sant Hilari de Sacalm 
Ramon Roqué Riu, en representació de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
Josep Aulet Aleñà, en representació de l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls 
Pere Pujolràs Feixas, en representació de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis 
Anna Vila Palol, en representació de l’Ajuntament de Setcases 
Eva Vinyolas Marín, en representació de l’Ajuntament de Susqueda 
Sandra Bartomeus Vicens, en representació de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí 
Ignasi Sabater Poch, en representació de l’Ajuntament de Verges 
Ivet Font Font, en representació de l’Ajuntament de Vilanova de Sau 
David Mas i Roselló, en representació del Consell Comarcal del Gironès 
Albert Perecaula i Boschsacoma, en representació del Consell Comarcal del Gironès 
 
Es fa constar que, d’acord amb els estatuts vigents, cada ens només ostenta un vot 
amb independència que sigui representat en aquesta reunió per més d’una persona. 
 
Delegacions de vot 
Consten les següents delegacions de vot: 
 

- Maria Rosa Vila, en representació de l’Ajuntament d’Amer delega al president 
del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura. 

- Joan Dordas Riu, en representació de l’Ajuntament de Campelles delega al 
favor del senyor Ramon Roqué i Riu, representant de Sant Joan de les 
Abadesses. 

- David Sarsanedes Serrat, en representació de l’Ajuntament de La Cellera de 
Ter, delega al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura. 

- Carles Espígol, en representació de l’Ajuntament de Canet d’Adri, delega al 
president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura 

- Josep Manuel López Gifreu, en representació de l’Ajuntament de Colomers, 
delega a favor del senyor Josep Ferrer Vilavella. 

- Jaume Ribas Faja, en representació de l’Ajuntament de Fornells de la Selva, 
delega al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura. 



- Narcís Sastre i Fulcarà, en representació de l’Ajuntament de Girona, delega al 
president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura. 

- Àlex Garrido Serra, en representació de l’Ajuntament Manlleu, delega al 
president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura. 

- Arnau Basco i Cirera, en representació de l’Ajuntament d’Orís, delega al 
president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura 

- Marc Prat Arrey, en representació de l’Ajuntament de Ribes de Freser, delega 
al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura 

- Joaquim Colomer Cullell, en representació de l’Ajuntament de Ripoll, delega al 
president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura 

- Dolors Cambras Saqués, en representació de l’Ajuntament de Sant Pau de 
Segúries, delega al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura 

- Lurdes Rovira Plarromaní, en representació de l’Ajuntament de Tavertet, 
delega al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura 

- Manel Romans Sánchez, en representació de l’Ajuntament de Torelló, delega 
al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura. 

- Pere Gironès Galián, en representació de l’Ajuntament de Vilallonga de Ter 
delega al senyor Ramon Roqué i Riu representant de l’Ajuntament de Sant 
Joan de les Abasdesses. 

- Jaume Busquets Arnau, en representació de l’Ajuntament de Sant Martí de 
Llémena, delega al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura 

- Francesc Oliveras i Torrent, en representació de l’Ajuntament de Sant Aniol de 
Finestres, delega al president del Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura. 
 

 
Excusen la seva assistència i no han efectuat delegació 
Josep Casadellà Turón, en representació de l’Ajuntament d’Anglès 
Jordi Tubau Mitjavila, en representació de l’Ajuntament de Campdevànol 
Daniel Cornellà Detrell, en representació de l’Ajuntament de Celrà 
Josep Maria Geli Feixas, en representació de l’Ajuntament de Cervià de Ter 
Josep Oliveras Galí, en representació de l’Ajuntament de Foixà     
Salvador Coll Serra, en representació de l’Ajuntament de Fontanilles 
Èlia Bantí Alabau, en representació de l’Ajuntament de Jafre 
Josep Llimós Camprubí, en representació de l’Ajuntament de les Llosses 
David Bosch Carbío, en representació de les Masies de Roda 
Amadeu Rosell i Martí, en representació de l’Ajuntament de Llanars  
Josep Coma Guitart, en representació de l’Ajuntament de Molló  
Elisabet Ferreres Vergés, en representació de l’Ajuntament de Montesquiu 
Sergi Brull i Costa, en representació de l’Ajuntament de Pals 
Joan Garrido Panicello, en representació de l’Ajuntament de Pardines 
Miquel Cortés Cardenal, en representació de l’Ajuntament de Quart 
Imma Constans Ruiz, en representació de l’Ajuntament de Queralbs 
Antoni Vila Tió, en representació de l’Ajuntament de Roda de Ter 
Narcís Fajula i Aulet, en representació de l’Ajuntament de Sarrià de Ter 
Alfred Oliver Malagelada, en representació de l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet 
Adam Domènech Serra i Marc Garcia Nadal, en representació de l’Ajuntament de Sant 
Julià de Llor i Bonmatí 
Maria Teresa Espadaler i Casellas, en representació de l’Ajuntament de Sant Quirze 
de Besora 
Èric Sibina Márquez, en representació de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló 
Josep Oliveras Galí, en representació de l’Ajuntament de Serra de Daró 
Pius Dòniga Fraile, en representació de l’Ajuntament de Tavèrnoles 
Josep López Ruiz, en representació de l’Ajuntament d’Ullà 
Maria Gràcia Serrats Paretas, en representació de l’Ajuntament d’Ultramort 
Josep-Ramon Soldevila Garcia, en representació de l’Ajuntament de Vic 
Joaquim Vivas Vidal, en representació de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar 



Camil Adam Vilarrasa, en representació de l’Ajuntament de Santa Maria de Besora 
 
 
Excusen també la seva assistència 
Benjamí Nieto Moral, en representació del Consell Comarcal d’Osona 
Joaquim Vivas Vidal, en representació del Consell Comarcal de la Selva 
Josep Puig Ribas, en representació del Consell Comarcal del Baix Empordà 
Enric Gràcia Barba, en representació del Consell Comarcal del Ripollès 
 
Assisteixen com a convidats, el senyor Pep Mas, responsable de l’Oficina delegada de 
la Catalunya Central, el senyor Pere Saló, delegat de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya a Girona, el senyor Alexandre Rocas i Jordi, cap de 
demarcació territorial a Girona de l’Agència Catalana de l’Aigua, i el senyor Dídac 
Jordà i Capdevila, redactor del Pla d’Usos del Ter, Marcel Brugat, tècnic Medi Ambient 
a l’Ajuntament de Pals. 
 
Director 
Sr. Ponç Feliu Latorre 
 
Secretari interventor 
Sr. Gerard Soldevila i Freixa 

ORDRE DEL DIA 

1- Benvinguda per part de l’Alcalde 
2- Salutació per part del President del Consorci 
3- Salutacions per part de les autoritats 
4- Aprovació de les actes de la sessions anteriors (28 de setembre  i 9 de novembre 

de 2017) 
5- Incorporació de nous membres 
6- Aprovació de la memòria anual d’activitats de l’exercici 2017 
7- Aprovació del Compte General de 2017 
8- Aprovació inicial de la modificació del pressupost de l’exercici 2018 
9- Aprovació del pressupost i de la plantilla de l’exercici 2019 
10- Donar compte d’acords adoptats pel Consell de Govern i resolucions de 

presidència i ratificació, si s’escau. 
11- Informe de gestió 
12- Mocions o temes per urgència 
13- Precs i preguntes 

 
Convocatòria i Quòrum 
Els membres de l’Assemblea han estat convocats en temps i forma, no havent cap 
impediment legal per a dur a terme la realització de l’Assemblea, una vegada 
comprovada l’assistència, es deixa constància del suficient quòrum per a iniciar la 
mateixa, quòrum que es manté en el transcurs de la sessió. 
 
Actuacions prèvies 
El director del Consorci, Ponç Feliu, fa constar que, com a suport als temes que es 
tractaran a la reunió, s’ha tramès a tots els membres que de dret formen l’Assemblea 
un dossier denominat “Assemblea. Canet de La Tallada, 27 de setembre de 2018”, que 
recull la informació relativa a cada punt de l’ordre del dia. 
 
Desenvolupament de la sessió 
Seguidament es tracten els assumptes de l’ordre del dia, següents: 
 
 



1. BENVINGUDA 
L’alcalde de la Tallada d’Empordà agraeix que es faci la Junta General a un dels nuclis 
de la Tallada que és Canet i es tracta d’un orgull acollir al Consorci, i destaca que 
l’economia del municipi es basa amb l’agricultura i per tant l’aigua del Ter és molt 
important, per tant és molt necessari que es realitzin actuacions al llarg del Ter, no 
només pel seu manteniment, sinó també per potenciar l’economia. 
 
 
2. SALUTACIÓ PER PART DEL PRESIDENT DEL CONSORCI 
El president del Consorci, dóna la benvinguda  a tots als assistents i exposa que s’han 
realitzat més de quaranta activitats per tal de commemorar els vint anys de Consorci, 
destacant l’activitat que es va portar a terme consistent en portar aigua del Ter a 
través d’un càntir des de Vallter fins a la seva desembocadura, i informa que el dia 1 
de desembre hi ha prevista una celebració conjuntament amb la presentació d’un llibre 
commemorant els 20 anys, convidant al President de la Generalitat de Catalunya i a 
altres consellers de la Generalitat. Per altra banda, el president del Consorci, senyor 
Joaquim Roca i Ventura destaca la importància del turisme i el Ter, potenciant des del 
Consorci la Guia turística, així com també realitzant diferents actuacions en el 
recorregut del Ter, obtenint ajuda de l’administració de la Generalitat de Catalunya, 
així com també de Diputació de Girona i Diputació de Barcelona, també el suport 
obtingut per part de diferents empreses que es troben presents en el territori. 
 
Finalment, el president agraeix la presència dels diferents representants de  les 
institucions, així com també als membres de l’Assemblea, i en especial destaca el 
treball realitzat durant tot l’any per part dels membres del Consell de Govern. 
 
 
3. SALUTACIONS PER PART DE LES AUTORITATS 
El senyor Pere Saló destaca la importància del Consorci i al feina que s’està portant a 
terme en el propi territori, i creu que és una eina que s’ha de potenciar. En aquest 
sentit, informa que l’Agència Catalana de l’Aigua està treballant amb un instrument 
que permetrà delegar competències i que el Consorci del Ter està preparat per tal que 
es puguin delegar competències de l’Agència Catalana de l’Aigua. Per altra banda, el 
senyor Saló destaca la importància de l’acord de la Taula del Ter, i la participació de 
totes les parts implicades, destacant la tossuderia del Conseller Rull en que es portés 
a terme. Aquesta Taula del Ter concreta diferents inversions que es troben 
agendades. Per últim felicita novament al Consorci per la gestió duta a terme i la 
importància de la seva existència en el territori.   
 
 
4. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS  (28 SETEMBRE 
DE 2017 I 9 DE NOVEMBRE DE 2017) 
 
Motivació 
Vist l’esborrany de l’acta de l’Assemblea de data 28 de setembre de 2017 i de 8 de 
novembre de 2017, i d'acord amb allò previst en els estatuts reguladors del Consorci, 
s’emet la següent: 
 
Disposició 
L'Assemblea General resol: 
 
Únic. Aprovar les actes de les Assemblees de data 28 de setembre de 2017 i 9 de 
novembre de 2017, sense esmenes. 
 
Votació 



S’aprova per unanimitat dels membres assistents  
 
 
5. INCORPORACIÓ DE NOUS MEMBRES 
 
Motivació 
Vist que els Ajuntaments de Brunyola i Sant Martí Sapresa, Pals, Quart i Santa 
Maria de Besora, han mostrat el seu interès en ser membres del Consorci del Ter, 
tal i com es desprèn en l’expedient; 
 
Atès que els estatuts preveuen en el seu article 7, la necessitat que els membres 
del Consorci acceptin de forma expressa i pel quòrum pertinent a aquells nous 
membres. En efecte, l’admissió de nous membres del Consorci interessats en les 
seves finalitats i que vulguin col·laborar en la consecució dels seus objectius, 
efectuant aportacions i/o prestant serveis, requerirà, l’acompliment de les 
formalitats legalment establertes i en especial les que regulen la concreció de la 
voluntat dels ens que pretenguin la integració al Consorci i l’acord de l’Assemblea 
General amb el quòrum pertinent, d’acord amb el procediment previst en aquests 
Estatuts i que podrà ser formalitzat en un conveni d’adhesió on s’especificaran les 
condicions d’integració, les obligacions adquirides, així com l’acceptació dels 
presents estatuts. 
 
L’apartat g) de l’article 10 dels Estatuts estableix que li correspon a l’Assemblea 
General l’aprovació d’admissió o separació de nous membres del Consorci, fixant-
ne la participació econòmica si s’escau. 
 
Vist allò establert en els articles 313 i següents del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
Disposició 
L’Assemblea resol: 
 
Primer. Acceptar que l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa, Pals, Quart i 
Santa Maria de Besora siguin membre de dret del Consorci del Ter, tan bon punt 
hagin donat compliment a allò establert en l’apartat motivació. 
 
Segon. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts reguladors del Consorci 
del Ter en el sentit següent: 
 
Modificació de l’article 2 dels estatuts, en el sentit que en el segon paràgraf 
s’inclourà Brunyola i Sant Martí Sapresa, Pals, Quart i Santa Maria de Besora com 
a Ajuntament que forma part del Consorci del Ter. 
 
Modificació de l’annex dels estatuts en el sentit d’incloure els municipis en la 
relació d’aportacions. 
 
Tercer. Sotmetre l’expedient de modificació estatutària a informació pública, 
mitjançant un anunci en els Butlletins Oficials de les Províncies de Girona i 
Barcelona i al tauler d’anuncis de la pàgina web del Consorci, durant el termini de 
30 dies als efectes que els interessats presentin les al·legacions, objeccions, i/o 
reclamacions que considerin convenients, disposant que una vegada 
transcorregut el termini d’informació pública sense la presentació d’al·legacions, 
objeccions, i/o reclamacions quedarà definitivament aprovada la modificació 
sense necessitat d’ulterior acord i sense perjudici de la publicació preceptiva. 
 



Quart. Notificar aquesta resolució als Ajuntaments de Brunyola i Sant Martí 
Sapresa, Pals, Quart i Santa Maria de Besora, pel seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
Cinquè. Comunicar aquesta resolució a la Direcció General d’Administració Local 
del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya per al seu coneixement i a l’efecte corresponent. 
 
Sisè. Notificar aquesta resolució als ens adherits als efectes de procedir a la 
ratificació de la modificació estatutària. 
 
Setè. Facultar de forma expressa al president del Consorci per a la signatura de 
tots i cada un dels tràmits necessaris per a dur a terme els anteriors acords. 
 
Deliberacions  
El president dóna la benvinguda als nous municipis. 
 
Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació 
 
Votació 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents 
 
 
 
6. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE L’EXERCICI 2017 
 
Motivació 
Vist que l’article 10.c) preveu que sigui l’Assemblea qui aprovi la memòria anual 
d’activitats. 
 
Vista la memòria presentada per la direcció del Consorci del Ter 
 
Disposició 
L’Assemblea resol: 
 
Primer. Aprovar la memòria anual d’activitats de l’exercici 2017  
 
Segon. Fer difusió de la memòria anual d’activitats aprovada. 
 
Votació 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 
 
7. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2017 
 
Motivació  
Obtingut informe favorable de la Comissió Especial de Comptes, i havent estat exposat 
mitjançant un edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona pel termini de quinze dies, durant els quals i vuit 
més, els interessats van poder presentar reclamacions, objeccions o observacions. 
 
Atès que durant aquest termini no es varen presentar reclamacions, objeccions o 
observacions es consideren aprovats. 
 



Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 
208 al 212 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist l’article 212.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals el qual assenyala que 
acompanyat dels informes de la Comissió Especial de comptes i de les reclamacions 
formulades, el Compte General es sotmetrà al Ple de la Corporació, en el nostre cas 
l’assemblea general, perquè, si convé, pugui ser aprovat. 
 
Vist l’article 214.5 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals el qual assenyala que les 
entitats locals rendiran al Tribunal de Comptes el Compte General degudament 
aprovat. 
 
Vist l’article 3 de la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, que 
disposa que resten subjectes al control de la Sindicatura de Comptes el sector públic 
format per l'administració local de Catalunya. 
 
 
Disposició 
L'Assemblea General resol: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General del Consorci corresponent a l'exercici de 2017, 
que conté la següent documentació: 
 

1. Estats i comptes anuals: 
 

• Balanç de Situació: en tancar l’exercici dóna un actiu i un passiu equilibrats 
amb un import de 248.238,42 Euros. 

• Liquidació del Pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de 
cobrament de 71.716,98 Euros, unes obligacions pendents de pagament de 
46.615,19 Euros i un resultat pressupostari ajustat de 32.684,98 Euros. 

• Estat demostratiu dels drets a cobrar i de les obligacions a pagar procedents de 
pressupostos tancats: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de 
cobrament de 21.755,71 Euros i obligacions pendents de pagament de 0,00 
Euros. 

• Estat de Tresoreria: en tancar l’exercici es disposa d’uns fons líquids de 
165.900,23 Euros. 
 

2. Annexos als estats i comptes anuals: 
• Estat de Romanent de Tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de 

tresoreria de 184.573,31 euros, el qual s’ha de minorar en 16.929,99 euros 
corresponents a saldos de dubtós cobrament, i també s’ha de minorar amb 
31.234,09 euros en concepte de les despeses amb finançament afectat, 
quedant un Romanent de Tresoreria per a despeses generals de 136.409,23 
euros. 

 
3. Justificants dels estats i comptes anuals i dels seus annexos 
• Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats: en començar l'exercici 

dóna un total d’ingressos de 261.342,01 Euros i de despeses de 261.342,01 
euros. 

• Relació de les modificacions dels crèdits de despeses i de les previsions 
d’ingressos inicialment aprovats: en tancar l’exercici dóna un total de 
modificacions de 11. 



• Efectuades les modificacions el total d’ingressos definitius aprovats foren de 
347.715,99 euros i de despeses 347.715,99 euros. 
 

Segon. Remetre aquest acord a l’Ajuntament de Girona als efectes de consolidar els 
comptes del Consorci i trametre-ho a la Sindicatura de Comptes el Compte General 
del Consorci corresponent a l' exercici de 2017. 
 
Votació 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 
 
8. APROVACIÓ INCIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 
2018 
 
Motivació 
Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent 
pels quals el crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no 
ampliable, i atès que es disposa de romanent líquid de Tresoreria segons els estats 
financers i comptables resultants de la liquidació de l'exercici anterior, es fa precís la 
concessió d'un suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de 
tresoreria, per això, per mitjà de la present. En efecte, per una banda, l’aprovació de la 
Llei General de Pressupostos de l’Estat que implica un augment en les retribucions del 
personal al servei del Consorci, juntament amb la necessitat de disposar del 
finançament del projecte denominat “Millora de les poblacions de Quiròpters i 
valorització del patrimoni natural de riberes del Baix Ter a la Plana del Gironès. 
 
De conformitat amb l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb el Reial decret 
500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, els 
crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit es podran finançar indistintament amb 
algun o alguns dels següents recursos: 
 
a) Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, calculat d'acord amb allò establert en 
els articles 101 a 104 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988. 
b) Amb nous i majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en 
algun concepte del Pressupost corrent. 
c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost 
vigent no compromeses, les dotacions del qual s'estimin reduïbles sense pertorbació 
del respectiu servei. 
 
S'ha de tenir en compte que, segons l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 
d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, abans de l'últim dia del mes següent a la 
finalització de cada trimestre de l'any s'ha de remetre la informació actualitzada dels 
pressupostos en execució, incorporades les modificacions pressupostàries ja 
tramitades i/o les previstes tramitar fins a final d'any, i de les previsions d'ingressos i 
despeses de les entitats subjectes al Pla general de Comptabilitat d'empreses o a les 
seves adaptacions sectorials, i els seus estats complementaris. 
 
D'acord amb l'article 177 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, són 
d'aplicació als crèdits extraordinaris i suplement de crèdit les normes sobre informació, 
reclamació i publicitat dels Pressupostos a què es refereix l'article 169 d'aquesta Llei. 



Per tant, l'aprovació inicial d'aquests expedients s'exposarà al públic, previ anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i 
presentar reclamacions conforme a l'article 170 del Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Així 
mateix, definitivament aprovat, serà inserit en els citats Butlletins i resumit per capítols. 
 
D’acord amb allò establert en els estatuts vigents del Consorci del Ter, juntament amb 
allò que disposa l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, i l'article 177.2 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, sense que sigui exigible un quòrum especial. 
 
Disposició 
L’Assemblea resol: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de pressupost de l’exercici 2018 amb la 
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, amb finançament amb càrrec al 
Romanent Líquid de Tresoreria de l’exercici anterior, d’acord amb el següent: 
 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 
Eco. Descripció Import 
87000 Aplicació per despeses generals 4.487,70 
 
 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
Progr. Eco. Descripció Import 
1721 65000 Despeses en inversions gestionades per a altres 

ens 
2.086,04 

 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 
Progr. Eco. Descripció Import 
920 13000 Retribucions Personal Laboral Fix 1.805,76 
920 16000 Quota Seguretat Social 595,90 
 
Segon. Disposar que queda acreditat el compliment dels requisits que estableix 
l'article 37.2, apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els 
següents: 
 
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de 
demorar-ho a exercicis posteriors. 
 
b) La insuficiència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta 
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la 
vinculació jurídica. 
 
Tercer. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i 
presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament 



aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas 
contrari, l’Assemblea disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. 
 
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, 
senyor Joaquim Roca i Ventura a signar tots i cada un dels documents necessaris per 
a dur a terme els anteriors acords. 
 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 
 
9. APROVACIÓ EL PRESSUPOST I DE LA PLANTILLA DE L’EXERCICI 2019 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de l’Assemblea General del Consorci i 
que l’interventor desglossa pel que fa a la seva elaboració i contingut és la següent: 
 
Part expositiva: 
 
El President i l’interventor del Consorci del Ter han format el pressupost per a l’exercici 
de l’any 2019 per un import de 266.195,15 Euros, i l’eleva a l’Assemblea general per a 
la seva aprovació. 
 
Fonaments de dret: 
 

1. D’acord amb l’article 10 dels estatuts del Consorci l’Assemblea General és 
l’òrgan competent per aprovar el pressupost de l’entitat. 

2. Atès que d’acord amb l’article 4 dels esmentats estatuts el Consorci és una 
entitat pública de caràcter local, per a l’aprovació del pressupost és d’aplicació 
el R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i el Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril (RD/500) que desenvolupa el capítol I del Títol VI de la 
LRHL, si bé totes les competències atribuïdes al ple en aquest cas s’entenen 
referenciades a l’assemblea general. 

3. Els articles 168.4 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 18 RD 500/1990, de 
20 d’abril, disposen que el pressupost i els seus annexos i documentació 
complementària, una vegada informat per intervenció, seran elevats al ple, en 
aquest cas l’assemblea general, per a la seva aprovació, esmena o devolució. 

4. Els articles 169 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 20 RD 500/1990, de 
20 d’abril, disposen que una vegada aprovat inicialment, el pressupost 
s’exposarà al públic, previ anunci en el BOP, per un termini de quinze dies 
durant els quals els interessats els podran examinar i presentar les seves 
reclamacions. El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant 
aquest termini no s’haguessin presentat reclamacions i, en cas contrari, 
l’assemblea general disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les. 

5. Els mateixos articles 150 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 20 RD 
500/1990, de 20 d’abril, disposen que el pressupost definitivament aprovat serà 
resumit per capítols en el Butlletí Oficial de la Província i entrarà en vigor una 
vegada s’hagi dut a terme aquesta publicació. Si a l’iniciar-se l’exercici 
econòmic no ha entrat en vigor el pressupost corresponent, es considerarà 
automàticament prorrogat el de l’anterior. 

6. Vistos els articles 90 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i 283.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, de conformitat 
amb els quals els ens locals han d’aprovar anualment la plantilla de personal, la 
qual ha de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal 
laboral i eventual, en la mateixa sessió que aprovi el pressupost. 



7. Vist l’article 149.1.a) del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el 
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL), de conformitat amb el qual un exemplar de la plantilla amb el total 
de les retribucions del personal que se’n dedueixen i de la relació de llocs de 
treball serà un dels documents que integren el pressupost de l’ens. 

8. Vist l’article 25 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, segons el qual la 
plantilla de personal de les entitats locals ha d’estar integrada per la relació 
detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories de les places 
en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual agrupades, 
indicant la denominació d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, 
el nombre de les que es trobin vacant i el grup a què pertanyin, d’acord amb la 
titulació exigida per al seu ingrés. 

9. Vistos els arts. 4 i 10 dels Estatuts del Consorci segons els quals, és 
competència de l’Assemblea General l’aprovació de la plantilla així com que, 
donat el caràcter d’ens públic local del Consorci la legalitat d’aplicació és la que 
ve determinada per les normes invocades als paràgrafs precedents.  

10. Vistos els articles 283.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i 28 del 
decret 214/1990, de 30 de juliol, esmentats, els quals estableixen que la 
plantilla integrada en la forma ja explicada, un cop aprovada per L’Assemblea 
General, en el termini dels 30 dies següents s’ha de trametre a la vegada 
còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya, i s’ha de publicar íntegrament al Butlletí Oficial 
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
D’acord amb la part expositiva i la legislació esmentada, a proposta de la Presidència 
es demana a l’Assemblea que adopti la següent, 
 
Disposició 
L'Assemblea resol: 
 
Primer. Aprovar inicialment el pressupost del Consorci del Ter per a l’exercici de l’any 
2019 per un import de 266.195,15 Euros amb el detall per capítols que tot seguit 
s’especifica: 
 
 
 
PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2019 
 
PER CAPÍTOLS 
 
1) ESTAT D'INGRESSOS 
  Euros 
   
Cap. IV Transferències corrents 266.195,14 
Cap. V Ingressos patrimonials 0,01 
   

TOTAL  

266.195,15 

 
 
 
 
 
   



2) ESTAT DE DESPESES 
  Euros 
Capítol I Personal 162.522,56 
Capítol II Béns corrents i serveis 75.822,59 
Capítol III Despeses financeres 500,00 
Capítol IV Transferències corrents 17.350,00 
Capítol VI Inversions 10.000,00 
   
TOTAL  266.195,15 
 
Segon. Aprovar la plantilla de personal del Consorci per a l’exercici pressupostari de  
2019, integrada per les places en què s’integra el personal del Consorci, amb la seva 
denominació i el nombre de places que les constitueixen i el grup a què pertanyen amb 
les modificacions de dedicació i amortització que es recullen tal com segueix: 

 
N. Denominació Grup Plaça Vacant 

 Personal laboral    

1 Tècnic superior de Medi Ambient A1 1 0 

2 Administrativa C1 1 0 

3 Tècnic desenvolupament territorial A2 1 0 

4 Tècnic de Comunicació  A2 1 0 

  
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’exposició al públic del 
pressupost inicialment aprovat durant un termini de quinze dies, termini dins del qual 
podrà ser examinat pels interessats a fi i efecte de que puguin presentar les 
reclamacions que considerin oportunes. 
 
Quart. Disposar que si ha transcorregut el termini d’informació pública sense la 
presentació d’al·legacions i/o reclamacions, el pressupost quedarà aprovat 
definitivament sense més tràmit. 
 
Cinquè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del 
Consorci, senyor Joaquim Roca i Ventura a signar tots i cada un dels documents 
necessaris per a dur a terme els anteriors acords. 
 
Deliberacions 
El president dóna la paraula al director del Consorci, senyor Pons Feliu Latorre que 
exposa que explica el pressupost destacant les aportacions previstes tant per part de 
Diputació de Girona com per part de Diputació de Barcelona, i la previsió de que 
empreses continuïn col·laborant amb  el Consorci del Ter. Pel què fa a les despeses 
destaca les diferents actuacions previstes que es realitzaran i les diferents tasques de 
manteniment dels espais atorgats en custòdia fluvial. Finalment, destaca que de cara a 
l’exercici 2019 es pugui disposar d’un vehicle del Consorci. 
 
Votació 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 
 
10. DONAR COMPTE D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL DE GOVERN I 
RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA I RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU. 
 
Es dóna compte dels acords adoptats pel Consell de Govern i les resolucions de 
presidència realitzades des de la última reunió de l’Assemblea. 



 
S’adjunta com a annex els diferents Consells de Govern celebrats que contenen les 
resolucions de presidència. 
 
Votació 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 
 
11.- INFORME DE GESTIÓ 
 
El director del Consorci del Ter informa que ja es disposa del 100% dels municipis 
riberencs amb el Ter i que s’estan incorporant municipis de la conca. A continuació 
exposa l’organització i les diferents àrees de treball del Consorci i exposa diferents 
reunions que s’han realitzat durant l’exercici 2018 tant amb institucions públiques com 
amb empreses privades, i la voluntat del Consorci de treballar sempre amb empreses 
del tercer sector per tal de col·laborar en aquelles entitats o fundacions que treballen 
amb gent amb risc d’exclusió social. Per altra banda també destaca les relacions que 
es mantenen amb diferents associacions i entitats per tal de realitzar activitats 
conjuntes sempre amb benefici del riu. 
 
Continua la seva intervenció posant de manifest el patrimoni natural i cultural que hi ha 
al llarg del riu Ter, la realització de projectes vinculats amb el manteniment de diferents 
espais, com seria el cas del LIFE POTAMO FAUNA, o bé el LIE RIPARIA TER, 
destacant també projectes que persegueixen la conservació de diferents espècies 
amenaçades per tal que no tinguin continuïtat un cop finalitzats. Afegeix el director la 
participació a un INTERREG anomenat TTFS (Turisme Transfronterer Fluvial i 
Sostenible), que té com a objectiu la potenciació dels rius, i també la possibilitat que el 
Consorci disposi de la custòdia fluvial de diferents trams, afegint-se als que ja 
actualment gestiona. Pel què fa al patrimoni natural destaca l’amenaça que pateixen 
els quiròpters, que són animals amb una regressió important, essent necessari 
treballar en aquest cas de forma molt activa per tal de revertir la situació. Una altra 
espècie seria la tortuga d’estany, de les quals se n’alliberen algunes desenes cada 
any, destacant també els diferents controls que es realitzen en relació amb espècies 
invasores arreu del territori. 
 
Un altre extrem que el director destaca és la conscienciació que es fa des del Consorci 
per tal de millorar el riu Ter. En aquest sentit, cada any hi ha diferents accions amb 
Universitats de Catalunya que permet tenir diferents alumnes en pràctiques, extrem 
que es considera del tot important pel Consorci. Per altra banda, informa sobre 
l’actuació al Pla de la Safa de Sant Julià de Ramis i l’actuació de la construcció d’una 
escala de peixos al Pont de Pedret de Girona. Per tal de dur a terme els diferents 
projectes del Consorci del Ter es compta, entre d’altres, d’una aportació de 40.000 
euros per part d’ATLL, i a continuació enumera una per una les diferents actuacions 
que s’han dut a terme fins a la data i aquelles que es pretenen dur a terme fins a final 
d’any. 
 
El senyor Feliu comenta que amb els fons privats s’intenta realitzar un seguit 
d’actuacions de millora i destaca també els 20 anys del Consorci enguany i que això 
també ha implicat que des del Consorci s’hagin realitzat un major nombre d’activitats. 
El senyor Feliu comenta que s’han portat diferents activitats que vénen vinculades amb 
l’educació ambiental i que estan participades en part a través de Dipsalut, activitats 
que a continuació n’enumera les que considera més importants, destacant aquelles 
que es porten a terme amb disminuïts físics o psíquics, les diferents xerrades a les 
escoles i als col·lectius amb risc d’exclusió social i que s’intenta donar un suport per tal 
de que també puguin gaudir del riu. Com sigui que Dipsalut depèn de la Diputació de 
Girona i que per tant l’àmbit territorial només abarca Girona, per tal de dur a terme 



activitats a Osona, també es realitzen activitats de similars característiques a les que 
es poden plantejar en el sí de la Diputació de Girona. 
 
Continua la intervenció el senyor Feliu i comenta que enguany ha estat un any bo de 
pluja i destaca a importància de la Taula del Ter, i que s’està treballant i col·laborant 
amb la realització d’un documental i ja s’ha redactat el què seria la Guia Turística del 
Ter. 
 
El director destaca que s’ha treballat amb l’aplicatiu del mòbil recomanant que se’l 
baixi la gent, també destaca les diferents millores de l’accessibilitat del riu Ter, el 
conveni signat amb la Fundació AGBAR que permetrà invertir amb la Ruta  de l’Onyar. 
Informa que ja s’ha inaugurat la Ruta del Brugent i que s’ha portat a terme una 
actuació a la riera de les Llosses, la Riera d’Osor i el proper dia 20 d’octubre hi ha 
prevista la inauguració de l’actuació realitzada a la riera de la Gorga, i en el futur es 
preveu treballar amb el riu Onyar. Una activitat que es realitza anualment i a la qual 
des del Consorci es dóna un ampli suport és la Terbike Experience que enguany hi va 
haver diferents sortides al llarg del recorregut del Ter, extrem que va fer possible una 
major participació, fomentant així la Ruta del Ter en els seus diferents trams. El 
director segueix la seva intervenció posant de manifest que el Consorci també realitza 
un treball important amb la realització del Pla d’Usos, on els diferents ajuntaments han 
pogut participar en la seva redacció, i que actualment es troba en un període 
d’al·legacions per tal que es pugui realitzar. Finalment comenta les diferents 
campanyes de comunicació i sensibilització ja sigui a través de la col·laboració amb 
altres entitats, com també amb la participació amb escoles, així com també amb la 
gestió de la web i les xarxes socials, la realització de rodes de premsa, la col·laboració 
amb jornades i l’assistència a presentacions i ponències. 
 
Els membres de l’Assemblea en queden assabentats 
 
 
12.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
Per unanimitat dels membres assistents s’acorda incloure en l’ordre del dia el punt 
següent: 
 
12.1. Aprovació del projecte denominat “Recuperació de la connectivitat del riu 
Ter entorn la Resclosa de la Pilastra (Sèquia Monar)”. 
 
Motivació  
La Resclosa de la Pilastra ubicada a Montfullà capta aigua del Ter per a la Sèquia 
Monar que transcorre des de Montfullà passant per les deveses i hortes de Salt i Santa 
Eugènia fins a vessar les seves aigües al riu Onyar, darrera del carrer de Santa Clara 
ja a Girona. Hi ha precedents documentats dels segles IX i X. 
 
El Pla Director de Connectivitat Funcional del Gironès (CC. Gironès, 2007) determina 
l’impacte que representen les infraestructures fluvials sobre la connectivitat ecològica, 
tipificant estructures i determinant-ne la seva funcionalitat. La valoració dels obstacles 
té en compte, per una banda la determinació de les espècies presents i per a les que 
suposa una barrera. Per altra banda, els paràmetres de disseny i dimensionat 
d’aquesta en aspectes de verticalitat, alçada, amplada i secció que són els que 
determinen el seu grau de permeabilitat.  
 
A partir de l’anàlisi dels resultats obtinguts, s’observa que els impactes més elevats es 
concentren al Ter al seu pas pel terme municipal de Bescanó, on s’ha detectat la 
presència de 3 rescloses, dues de les quals (Resclosa de Can Joga i Resclosa Monar-
Pilastra-) suposen un impacte alt sobre la connectivitat. 



 
L’Ajuntament de Bescanó és propietari de bona part de l’Illa de la Pilastra, la finca 
adquirida l’any 2008 (ref. Cadastral 17023A001000870000LU) compren la resclosa i 
les instal·lacions i edificacions de la presa, comportes de la capçalera de la sèquia 
Monar i la primera part del recorregut d’aquesta. 
 
El Consorci del Ter va executar durant els anys 2010-2013 un projecte LIFE de 
recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter en els entorns de la Resclosa de la Pilastra, 
concretament a l’Illa de la Pilastra. D’aleshores ençà hi ha interès a millorar l’espai 
fluvial d’aquest tram de riu plantejant no només la recuperació dels seus hàbitats sinó 
també la connectivitat d’aquest tram de riu. 
 
L’any 2018 l’Ajuntament de Bescanó i el Consorci del Ter han signat un conveni de 
que té com a objecte formalitzar la col·laboració entre l’Ajuntament de Bescanó i el 
Consorci del Ter mitjançant un Acord de Custòdia Fluvial, a fi de garantir la protecció i 
desenvolupament de l'ecosistema i entorn fluvial existent a l’Illa de la Pilastra, així com 
un encàrrec de gestió al Consorci del Ter en ordre a les actuacions d’estudi, projecte i 
execució material de tasques destinades a la conservació, manteniment i millora de 
l’ecosistema fluvial present a l’àmbit d’actuació. 
 
El Consorci del Ter a més ha enviat una proposta a l’Agència Catalana de l’Aigua per 
custodiar tot l’àmbit de les Ribes del Ter entre Bescanó i Sant Gregori, tram que inclou 
l’Illa de la Pilastra. El Programa d’acció preveu la millora de la connectivitat fluvial del 
tram. 
 
Vist allò establert en el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya;  
 
Disposició 
L’assemblea resol: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte denominat projecte denominat “Recuperació de 
la connectivitat del riu Ter entorn la Resclosa de la Pilastra (Sèquia Monar)” per import 
total de 150.986,45 euros (IVA inclòs).   
 
Segon. Sotmetre a informació pública la memòria aprovada durant el termini de trenta 
dies hàbils a comptar a partir de la data de la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona als efectes que els interessats puguin presentar les al·legacions, 
suggeriments, reclamacions i/o objeccions que considerin convenients. 
 
Tercer. Disposar que una vegada transcorregut el termini d’informació pública sense 
que s’hagin presentat al·legacions, reclamacions, suggeriments i/o objeccions, la 
memòria valorada esdevindrà definitivament aprovada sense necessitat d’adopció de 
nou acord, i sense perjudici de que es pugui adoptar una resolució per la publicació de 
l’aprovació definitiva. 

Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president, senyor 
Joaquim Roca i Ventura, a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a 
terme els acords anteriorment esmentats. 
 
Votació 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents 
 
 
 



 
13. PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha. 
 
I no havent més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió en l'hora i en el dia 
indicats en l'encapçalament d'aquesta acta. 
 
Diligència de fe pública. Gerard Soldevila i Freixa, secretari del Consorci del Ter 
CERTIFICO que el contingut de l’acta plasma el desenvolupament de la sessió de la 
l’Assemblea General celebrada el dia 27 de setembre de 2018. I perquè així consti, 
estenc aquesta acta, per ordre i amb el vist i plau del President del Consorci, senyor 
Joaquim Roca i Ventura. 
  

Vist i plau,  
 
 
 
 
 
Gerard Soldevila i Freixa      Joaquim Rova i Ventura 
Secretari interventor      President 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. DONAR COMPTE D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL DE GOVERN I 
RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA I RATIFICACIÓ. 
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2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
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13.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT RÈNTING 
D’UN VEHICLE 



 
 
 
 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL 
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE PEL CONSORCI DEL TER, 
EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT (RÈNTING), SENSE OPCIÓ DE COMPRA A 
ADJUDICAR PER PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS 
D'ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA 
 
Procediment d’adjudicació:  Obert simplificat 
Entitat convocant: Consorci del Ter 
  
Abreviatures sobre normativa utilitzades:  
DN:  Directiva 201/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública.  
LCSP:  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  
RGCLAP: Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en allò que no s'oposi 
a la LCSP.  
RD773/2015: Real Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel que es modifiquen determinats 
preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat pel Real Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en allò que no s'oposi 
a la LCSP.  
RPLCSP: Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s'oposi a 
la LCSP.  
DLLMUMCP: Decret-Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, en allò que no s'oposi a la LCSP.  
PPT:  Plec de prescripcions tècniques que figura com a annex 2 d'aquest Plec  
 
 
 

I. Definició de l'objecte del contracte.-  
El present Plec té per objecte la contractació del subministrament que, junt amb la 
seva codificació, figura a l'apartat C) del quadre de característiques annex (annex 1).  
  
A la licitació i execució del contracte regiran, a més de la normativa legal aplicable, 
aquest Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques (annex 2).  
  

II. Necessitat i idoneïtat del contracte.-  
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, així 
com la justificació del procediment i dels seus criteris d'avaluació estan acreditats a 
l’expedient corresponent.  
  



 

III. Naturalesa del contracte.-  
Aquest contracte té naturalesa administrativa, d’acord amb l’article 25 del LCSP i es 
tipifica com a contracte de subministrament segons es defineix a l’article 16 del LCSP i 
d’acord amb la regulació establerta per aquest tipus de contracte, entre d’altres, als 
articles 298 i següents de la llei esmentada.   
 
Per tant, el règim jurídic establert en aquest plec serà el que regirà en la preparació 
d’aquest contracte, així com en la seva adjudicació i execució, amb els efectes que 
se’n derivin durant i fins a la seva extinció.  
  

IV. Òrgan de contractació i Responsable del contracte.-  
Per raó de l'import i la durada del contracte, és el Consell de Govern l'òrgan competent 
d’aquesta contractació, en exercici de les facultats que li atribueix els estatuts 
reguladors del Consorci del Ter publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
de data 19 de novembre de 2015 i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
data 20 de novembre de 2015, juntament amb allò previst a la Disposició addicional 
segona de la LCSP. Tot això sense perjudici de la possibilitat de delegació d’aquestes 
facultats i competències, d’acord amb l'article 61 de la LCSP.   
  
Correspon al Consorci vetllar pel correcte funcionament del subministrament que 
presta i, per aquesta raó, exercirà les facultats d'inspecció i vigilància en l'execució del 
contracte per part del contractista, i, a tal efecte, nomena com a responsable del 
contracte el director del Consorci.  
  

V. Perfil del contractant.-  
Atès el tipus d’actuació i procediment a seguir en aquesta contractació, en la pàgina 
web municipal www.consorcidelter.cat s’inclourà la informació adient, conforme a les 
previsions establertes a l'article 63 de la LCSP.  
  

VI. Valor estimant i Pressupost base de licitació.-   
  
a) El valor estimat del contracte (272,66 euros per 48 mesos) es correspon amb la 
quantia de 13.087,74 €,  IVA exclòs. És coïncident amb el pressupost de licitació.  
  
En concepte d’impost sobre el valor afegit (21 % d'IVA) li correspon la quantia de         
€.  
  
b) El pressupost base resultant de la licitació (48 mesos) queda fixat en 13.087,74 € 
IVA inclòs + 2.748,42 € d'IVA (21%), d'acord amb els següents preus unitaris referits 
als diferents components de la prestació:  
  
Vehícle  
Preu màxim (IVA no inclòs)  
Quota rènting mensual  
272,66 €  



 
  
  
Preu per 100 quilòmetres per excés Preu màxim (IVA no inclòs)  
1,57 €  
 
Preu per 100 quilòmetres per defecte Preu mínim (IVA no inclòs)  
0,79 €  
  
  
El quilometratge addicional serà a partir de 75.000 kms (48 mesos).  
  
Donada la possibilitat de realitzar quilòmetres de més o de menys en funció dels 
quilòmetres contractats, els licitadors hauran d'ofertar el preu de l'abonament/càrrec 
per quilòmetre no realitzat o fet de més. La compensació es realitzarà per la suma total 
dels quilòmetres del vehicle al final del contracte. 
 
A tots els efectes, s'entendrà que les ofertes presentades pels licitadors comprenen, 
no només el preu del contracte, sinó també les despeses que es generin al llarg de 
l'execució del contracte i els tributs que li siguin d'aplicació segons les disposicions de 
la normativa vigent.  L’Impost sobre el Valor afegit (IVA), haurà d’aparèixer en l’oferta 
com partida independent, segons l'art. 139.4 de la LCSP. I segons l'art. 100.2 de la 
LCSP, el pressupost de licitació ha de desglossar els costos directes, indirectes i altres 
despeses eventuals calculades per a la seva determinació, els quals es detallen a 
l'apartat E) de l'Annex 1.  
  
En aquest sentit, cal indicar que l’estructura de costos del rènting que es pretén licitar 
consta dels següents elements:   
  
Costos en concepte del lloguer del vehicle: 55 %   Costos en concepte de la gestió i 
altres serveis (manteniment, reparació, assegurança i tributs):  45 %   
  
El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta 
implícits tots aquells conceptes previstos en el plec de prescripcions tècniques (annex 
2), i entre d'altres els següents:  
  

• el lloguer del vehícle   
• el lliurament del vehicle en les dependències del Consorci   
• el manteniment, revisions i reparacions del vehicle en els serveis oficials  
• canvis de pneumàtics (quan el testimoni del pneumàtic així ho aconselli, en cas 

de  punxada o trencament o als 20.000 kms i sense limitació d'unitats en els 48 
mesos)   

• Assegurança a tot risc sense franquícia   
• L'ITV durant la vigència del contracte   
• Vehicle de substitució en cas de reparació, averia, manteniment o accident.   
• Altres Impostos corresponents  

  

VII. Finançament del contracte.-  
L'obligació econòmica que pel Consorci del Ter es derivi del compliment d'aquest 
contracte serà amb càrrec a l'aplicació pressupostària del pressupost municipal del 
2019 que s'indica a l'apartat F de l'Annex 1. En el benentès que per fer front a la 



 
despesa de la resta d'anualitats comprensives del contracte caldrà habilitar 
consignació suficient i adequada en el pressupostos municipals corresponents.  
  

VIII. Durada i termini de lliurament.-  
El lliurament es realitzarà per part de l’empresa adjudicatària en la data indicada a 
l’apartat D) de l’Annex 1, tot amb els corresponents mecanismes i accessoris, així com 
assegurances, matrícula i distintius.  
  
El contracte tindrà una durada de 48 mesos (4 anys), a comptar des de l’efectiva 
iniciació i no serà prorrogable.  
  

IX. Tramitació de l’expedient i procediment d'adjudicació.-  
L’adjudicació del contracte es durà a terme mitjançant tramitació ordinària i per 
procediment obert simplificat sumari, per raó de l'import del contracte, i en virtut d'allò 
establert a l’article 131 i 159 de la LCSP.  
  

X. Divisió per lots.-  
La divisió en lots d'aquest contracte no escau per les raons que han estat degudament 
acreditades, al tractar-se d’un únic vehicle essent inviable la divisió per lots. 
 

XI. Capacitat per contractar.-  
Estan capacitades per contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar. Quan fossin persones jurídiques 
hauran de justificar que l’objecte social de l’entitat comprèn el desenvolupament de les 
activitats que constitueixen l’objecte del contracte al que concorren i amb aquests 
efectes, l’objecte d’aquest contracte és el que preveu la clàusula I del present Plec.  
  
L'acreditació es realitzarà mitjançant la presentació dels estatuts socials inscrits en el 
Registre mercantil o en aquell altre registre oficial que correspongui en funció del tipus 
d'entitat social o la presentació del DNI si és persona física.  
  

XII. Garantia provisional.-  
No procedeix segons l'art. 159.4.b) de la LCSP.  
  

XIII. Garantia definitiva.-   
No procedeix segons l'art. 159.6.f) de la LCSP.  
  



 

XIV. Presentació de proposicions. Lloc, termini de presentació i 
documentació.-  
La documentació per prendre part en el procediment es presentarà en els 10 dies 
hàbils a comptar a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el perfil 
del contractant de l'òrgan de contractació, l'accés al qual podrà realitzar-se en la 
pàgina web: www.consorcidelter.cat (seu electrònica).  
  
La documentació a presentar per prendre part del present procediment s'inclourà en 
un únic sobre, degudament indexada, d'acord amb les següents instruccions i 
acompanyada de la corresponent instància segons model (annex 3).  
  
- “SOBRE NÚM. 1: PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS AVALUABLES 
MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FÓRMULES": procediment obert simplificat i sumari 
per a la contractació del subministrament mitjançant rènting, d'un vehicle pel Consorci 
del Ter" declaració de responsable segons model annex 4, i presentació Model 
proposta econòmica i altres criteris avaluables mitjançant l'aplicació de fórmules, 
segons annex 5 d'aquest plec.  
  

XV. Qualificació de la documentació i obertura de proposicions.-    
  
La valoració de les ofertes s'efectuarà amb la col·laboració dels serveis tècnics 
corresponents, els quals emetran un informe tècnic valoratiu del sobre 1 (proposició 
econòmica i altres criteris avaluables mitjançant l'aplicació de fórmules), en un termini 
de set dies naturals.  
  
L'apertura de les proposicions no s'efectuarà fins que hagi finalitzat el termini per a la 
seva presentació, pel que no es celebrarà acte públic d'apertura d'aquestes, segons 
s'estableix en l'article 159.6.d) de la LCSP; no obstant, i a fi de garantir la 
transparència en el procés, l'obertura dels sobre 1 es farà amb presència del Secretari 
qui emetrà la corresponent diligència d'obertura d'aquests.   
  

XVI. Criteris de valoració de les ofertes.-  
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició 
qualitat-preu, es detallen a l'apartat G de l'Annex 1. 
 
Es consideraran ofertes anormals o desproporcionades aquelles incloses en els 
supòsits previstos a l'article 85 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre (en 
endavant RGLCAP).  
  
Identificada una proposició que pugui ser considerada desproporcionada o anormal, 
s’actuarà de conformitat amb el que disposa l'article 149 de la LCSP.   
  



 

XVII. Drets i obligacions de les parts.-  
Els drets i obligacions de les parts seran aquells que resultin de la documentació 
contractual i la normativa aplicable.  
  

XVIII.  Documentació a presentar per licitador que hagi presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa.-  
El licitador que d’acord amb la proposta d'adjudicació hagi obtingut la puntuació més 
alta, i en conseqüència es consideri que ha presentat la millor proposició qualitat preu, 
serà requerit per tal que, dins del termini de set dies hàbils, a comptar des del 
enviament de la comunicació, presenti la documentació justificativa de representació i 
capacitat d'obrar del que resulta ser adjudicatari.  
  

XIX. Adjudicació del contracte.-  
L’adjudicació del contracte es resoldrà en el termini màxim  d'un mes a comptar de 
l'endemà de la finalització del termini de presentació de les ofertes, i dins del cinc dies 
hàbils següents a la recepció de la documentació assenyalada a la clàusula XVIII, 
mitjançant resolució motivada que es notificarà a l’adjudicatari i la resta d’interessats i 
es publicarà en el perfil del contractant del Consorci.  
  

XX. Formalització del contracte.-  
La formalització del contracte podrà efectuar-se mitjançant la signatura d'acceptació 
pel contractista de la resolució de l'adjudicació, segons article 159.6.g)  de la LCSP.  
  

XXI. Règim de pagament.-  
Segons s'estableix en l'apartat L de l'Annex 1 del plec de clàusules administratives 
particulars.  
  
La factura s’haurà de presentar en format electrònic..  
  
  

XXII. Despeses a càrrec de l’adjudicatari.-  
Aniran a càrrec de l’adjudicatari les despeses següents: a) Els tributs estatals, 
municipals i regionals que derivin del contracte.  
  

XXIII. Revisió i/o adequació de preus.-  
No s’escau.   
  



 

XXIV. Causes de resolució.-  
Són causes de resolució del contracte les previstes als articles 211, 306 i 307 de la 
LCSP.  
  

XXV. Termini de garantia del contracte.-  
Una vegada realitzat el subministrament i aprovada la liquidació del contracte es 
retornarà la fiança transcorregut un termini de garantia de tres mesos sense que hagi 
resultat responsabilitats de la mateixa. 
 
 

XXVI. Cessió i subcontractació.-  
No procedeix la cessió ni la subcontractació.  
  

XXVII. Penalitats.-   
El retard en la realització dels treballs objecte d’encàrrec per causes imputables a 
l'adjudicatari podrà ser motiu de sanció d'acord amb l'art. 193 de la LCSP, sense 
perjudici que el Consorci opti per la resolució del contracte.  
  

XXVIII. Modificacions del contracte.   
Quan es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna de les circumstàncies de 
l’article 205 de la LCSP. El procediment de modificació serà el previst a l’article 207 de 
la LCSP i als articles 97 i 102 RGLCAP.  
  

XXIX. Règim jurídic de la contractació.-  
El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules 
administratives i pel plec de prescripcions tècniques (Annex 2), les clàusules dels 
quals es consideren part integrant del contracte, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014, i per la seva normativa de desplegament, així com per la resta de 
normativa legal i reglamentària aplicable.      
  

XXX. Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades 
personals i mediambientals.-  
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les 
persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de 
dades personals, i en matèria mediambiental.  



 
  
L'obligació de l'empresa contractista de complir durant l'execució del contracte les 
normes i condicions del conveni col·lectiu d'aplicació (art. 35.c), j) i n)), constitueix 
obligació essencial del contracte i podrà ser causa de resolució del mateix.  
  
Per al cas d'empat entre proposicions, el desempat es resoldrà d'acord amb els criteris 
socials previstos a l'art. 147.2 de la LCSP.  
  

XXXI. Condicions especials d'execució.-  
No s’estableix cap condició especial 
  

XXXI. Jurisdicció competent.-  
Les qüestions de litigis sorgits sobre interpretació, modificació, resolució i efectes dels 
contractes seran resolts per l'òrgan de contractació, les resolucions del qual esgotaran 
la via administrativa i obriran la via contenciosa administrativa, segons la llei d’aquesta 
jurisdicció.  
  

XXXII. Confidencialitat de la informació.-  
L’accés, per part del contractista, a les dades necessàries per a l’execució del 
contracte no té la consideració de comunicació de dades i restarà subjecte a les 
condicions que s’assenyalen a continuació:  
  
1. Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a que tingui accés o 
hagi elaborat per raó de l’execució del contracte. 
 
2. Tractar les dades conforme a les instruccions que rebi del Consorci de forma 
confidencial i reservada, en cap cas les cedirà ni en farà difusió, publicació o utilització 
per a finalitats diferents de les necessàries per al compliment del contracte. L’obligació 
continuarà vigent un cop el contracte hagi arribat al seu termini. En aquest cas, 
arribada l’extinció contractual, les dades de caràcter personal i el suport on hi constin, 
si s’escau, s’hauran de lliurar al Consorci. 
 
3. Haurà de complir, en tot cas, les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i, en especial, les contingudes 
a l'article 12, apartats 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. També haurà d'implementar les mesures 
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades i en 
especial les establertes al Reglament, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre, 
de desenvolupament de l'esmentada LO 15/1999, d'acord amb el nivell de seguretat 
aplicable al fitxer automatitzat en el qual es continguin les dades personals objecte de 
tractament.  
  



 

XXXIII. Principis i valors ètics i recomanables en la contractació 
pública.-   
  
1. Transparència general.- L'empresa o persona adjudicatària resta obligada a 
informar de les retribucions percebudes pels càrrecs directius si el volum de negoci de 
l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions 
publiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de l’empresa  
  
2. Dret d’accés a la informació pública.- L'empresa o persona contractista es 
compromet a facilitar a l’Administració, en compliment de les obligacions de 
transparència a les quals resta sotmès, aquella informació que li sigui requerida per tal 
de fer efectiu la publicitat activa i el dret d’accés exercit per la ciutadania, en relació a 
la prestació contractada.  
  
3. Transparència col·laborativa.- L'empresa o persona adjudicatària resta obligada a 
facilitar a l’Administració la informació establerta per la Llei 19/2014 de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, referent a les activitats directament 
relacionades amb el sector públic.”  
  
4. Transparència organitzativa.- L'empresa o persona adjudicatària haurà de lliurar al 
Consorci a l’inici de les prestacions, la relació dels llocs de treball permanents adscrits 
al contracte, el seu règim de dedicació, el règim retributiu i les tasques que duu a 
terme. Haurà de comunicar-se al Consorci qualsevol variació que experimenti la 
relació de llocs durant la durada del contracte”.  
  
5. Bon govern.- Les empreses o persones licitadores i les contractistes adoptaran una 
conducta èticament exemplar i actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de totes 
les seves possibles formes.  En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures 
vinculats al principi d’actuació esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics 
i de les regles de conducta als quals les empreses o persones licitadores i les 
contractistes han d’adequar la seva activitat- assumeixen particularment les 
obligacions següents:   
 
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de 
conflicte d’interessos.   
 
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o personal públic influeixi 
en l’adjudicació del contracte.   
 
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o personal públic avantatges personals o materials, ni 
per a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o 
social. 
 
d) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic   
 
e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se 
de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència.  
 
f) Denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la 
licitació o el contracte dels quals tingués coneixement  g) Aplicar la màxima diligència 



 
en el coneixement, foment i compliment de la legalitat vigent  h) Garantir el principi 
d’indemnitat a les persones denunciants d’irregularitats  
  

XXXIV. Sistema de presentació electrònica d'ofertes.-  
El Consorci, com a ens adherit a la PSCP està adherit automàticament als serveis «e-
Licita» i «Sobre Digital 2.0», i atès que actualment, el sistema de presentació 
electrònica d’ofertes per a procediments oberts està desenvolupat i en fase de 
pilotatge, la present contractació s'eximeix de la presentació electrònica d'ofertes.  
 
 
ANNEXOS:  
  
Quadre de característiques (annex 1) 
Plec de prescripcions tècniques (annex 2)  
Sol·licitud de participació (annex 3)  
Declaració responsable (annex 4)  
Model de proposició econòmica (annex 5) 
 
  



 
 
 

ANNEX 1 QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE  
  

A- NOM DE L'ACTUACIÓ  
Contractació del subministrament mitjançant rènting, d'un vehicle pel Consorci del Ter.  
  

B-OBJECTE DEL CONTRACTE  
L’objectiu de la contractació es el subministrament mitjançant rènting, d'un vehicle pel 
Consorci del Ter.  
  

C-CODIFICACIÓ:  
CPV 34100000-8 Vehicles a motor; 34110000-1 Automòbils per a passatgers  
  

D- DURADA I TERMINI DE LLIURAMENT  
El termini de lliurament del subministrament objecte d'aquesta contractació serà de 30 
dies des de l'endemà de l'acceptació de l'adjudicació pel contractista.  
  
El contracte tindrà una durada de 48 mesos (4 anys), a comptar des de l’efectiva 
iniciació i no serà prorrogable.  
  

E- VALOR ESTIMAT I IMPORT DE LICITACIÓ   
  
a) El valor estimat del contracte es correspon amb la quantia de 13.087,74 €, IVA 
exclòs. És coincident amb el pressupost de licitació.  
  
En concepte d’impost sobre el valor afegit (21 % d'IVA) li correspon la quantia de 
2.748,42  €.  
  
b) El pressupost base resultant de la licitació queda fixat en 15.836,16 € IVA inclòs 
(13.087,74 € + 2.748,42 € d'IVA (21%)), d'acord amb els següents preus unitaris 
referits als diferents components de la prestació.  
  

F- APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  
2018.920.20400 "Arrendament Vehicle"  
  

G- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES  
En tractar-se d’un procediment obert simplificat sumari, seran únicament criteris 
d'adjudicació, els criteris avaluables mitjançant l'aplicació de fórmules.  
  
Criteris avaluables mitjançant l'aplicació de fórmules   
 



 
A. Proposta econòmica: 85 punts   
A.1 Quota de rènting mensual ofertada 75 punts  
A.2  Millor preu per quilòmetre recorregut per excés 5 punts  
A.3  Millor preu per quilòmetre recorregut per defecte 5 punts  
 
B. Criteris qualitatius: 15 punts  
B.1 Distància des de les dependències del Consorci del Ter (Salt – Factoria Coma 
Cros) als tallers concertats per als treballs de manteniment i reparació del vehicle 4 
punts.  
B.2  El quilometratge total contractat. 7 punts  
B.3 Termini de lliurament del vehicle, des de l'acceptació de l'adjudicació 4 punts  
 
TOTAL 100 punts  
  
Els criteris avaluables de forma automàtica són els següents, fins a 100 punts:   
  
A. Proposta econòmica: fins a 85 punts.   
A.1 Quota de rènting mensual ofertada, que no superi el pressupost màxim de licitació 
(fins a 75 punts)  
  
La puntuació es calcularà de forma proporcional, tot aplicant la fórmula que segueix, 
una vegada quantificades cadascuna de les ofertes econòmiques presentades:  
  

P = 75 x 
Preu/unitari quota rènting mensual vehicle més baixa 
Preu/unitari quota rènting mensual vehicle a valorar 

 
P (puntuació)  
  
* Es tindran en compte tres decimals.  
  
Seran considerades desproporcionades i no es valoraran les ofertes econòmiques que 
estiguin en els casos recollits al contingut de l'article 85 del Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  
  
A.2  Millor preu per quilòmetre recorregut per excés (fins a un màxim de 5 punts):  
 
S’atorgarà la màxima puntuació (P) a l’oferta d’import més baix, i a la resta de forma 
inversament proporcional, mitjançant l’aplicació de la fórmula següent: 
 
P = preu ofert més baix *5 / preu ofert  
  
El preu màxim ofertat serà el que s'indica a la clàusula VI d'aquest plec.  
  
* Es tindran en compte tres decimals.  
  
A.3  Millor preu per quilòmetre recorregut per defecte (fins a un màxim de 5 punts):  
 
S’atorgarà la màxima puntuació (P) a l’oferta d’import més alta, i a la resta de forma 
inversament proporcional, mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:  
  
P = preu ofert *5 / preu ofert més alt  
  
El preu mínim ofertat serà el que s'indica a la clàusula VI d'aquest plec.  



 
  
* Es tindran en compte tres decimals.  
  
B. Criteris qualitatius avaluables automàticament: fins a 15 punts.   
 
B.1 Distància des de les dependències del Consorci del Ter (Salt) als tallers concertats 
per als treballs de manteniment i reparació del vehicle (fins a un màxim de quatre 4 
punts):  
  
Aquest criteri avaluable amb màxim de 4 punts és d'importància, en facilitar, sobretot 
en les petites avaries (les més habituals), una resolució ràpida, en moltes ocasions fins 
i tot sense que el vehicle deixi d'estar de servei.  
  
La distància sempre es tindrà en compte des de les dependències del Consorci del Ter 
(Salt) Factoria Coma-Cros.  
  
< de 10 km = 4 punts  
de 10 km a < de 20 km = 2 punts   
> 20 km = 0 punts  
  
B.2  El quilometratge total contractat. (fins a un màxim de set (7) punts):  
Si s'ofereix un augment del quilometratge mínim establert en la clàusula tercera punt 
10 del Plec de Prescripcions tècniques, s'atorgarà la següent puntuació:  
  
De 75.001 a 80.000 km = 1 punts  
De 80.001 a 90.000 km = 3 punts   
Més de 90.000 km = 7 punts  
  
B.3 Termini de lliurament del vehicle, des de l'acceptació de l'adjudicació (fins a un 
màxim de 4 punts):  
  
30 dies: 0 punts.  
De 29 a 15 dies: 1 punts.  
Menys de 15 dies: 4 punts.  
 

H- GARANTIA PROVISIONAL  
No s'exigeix  
  

I- GARANTIA DEFINITIVA  
No s'exigeix  
  

J.- REVISIÓ DE PREUS  
No es preveu.  
  

K - CONDICIÓ ESPECIAL D'EXECUCIÓ  
No es preveu  
  



 

L- RÈGIM DE PAGAMENT  
El pagament del preu del subministrament, mitjançant rènting, s’efectuarà amb 
caràcter mensual, prèvia la presentació de la factura electrònica expedida per 
l’adjudicatari i conformada pels serveis corresponents.  
  
A la finalització del contracte (4 anys), i com a màxim dos mesos després de 
l’esmentada finalització, l’adjudicatari aportarà la factura o abonament que resulti dels 
quilòmetres realment realitzats. El Consorci aportarà les dades necessàries, restant a 
disposició de l’adjudicatari les comprovacions que estimi.   
  
Les factures s’hauran de presentar en format electrònic.  
  
Les característiques per a poder  elaborar i presentar aquestes factures electròniques 
les trobareu informades al següent enllaç de la web del Consorci: 
www.consorcidelter.cat  
 
  
  
  



 
 

ANNEX 2  

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT RENTING, 
D'UN VEHÍCLE PER AL CONSORCI DEL TER. 
  

PRIMERA.- Objecte del contracte  
L’objecte del contracte és el subministrament, mitjançant rènting, durant 48 mesos,  
d'un vehicle de representació per al Consorci. En el contracte de rènting, com a 
modalitat del contracte públic de subministrament, l’arrendador o empresari ha 
d’assumir durant el seu termini de vigència l’obligació del manteniment de l’objecte 
d’aquest contracte, de conformitat amb la naturalesa i els elements que configuren 
aquesta tipologia contractual.  
  

SEGONA.- Condicions d’execució  
2.1. Durada i termini d’execució  
El subministrament del vehicle es fa en la modalitat de rènting, durant quaranta-vuit 
(48) mesos des de la data del lliurament efectiu del vehicle.  
  
2.2.Lliurament del vehicle  
L’empresa adjudicatària ha de lliurar el vehicle al Consorci del Ter (Factoria Coma 
Cros de Salt), com a molt tard 30 dies des de la data de formalització del contracte, el 
vehicle matriculat a nom de l’adjudicatari i amb els impostos corresponents pagats.   
  
Les despeses de transport i lliurament del vehicle són a càrrec de l’adjudicatari. El 
Consorci es reserva el dret de realitzar una prova del cotxe abans de la signatura de 
l’acta de recepció del vehicle. Així mateix, l’adjudicatari l’ha d’informar de qualsevol 
incidència o eventualitat ocorreguda durant el procés de fabricació del cotxe.  
  
En cas que el Consorci detecti, al lliurament del vehicle o durant la durada del 
contracte un incompliment de les bases tècniques del plec, es notificarà a l´adjudicatari 
perquè en el termini màxim de 10 dies naturals ho resolgui.  
  
2.3.Documentació 
El vehicle s’ha de lliurar amb la següent documentació en regla:  
  
a) Còpies compulsades (davant la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l’Interior 
o del Servei Català de Trànsit) dels documents següents:  
  

• Impost de matriculació pagat per l’empresa adjudicatària.  
• Permís de circulació i rebut actualitzat del pagament de la taxa corresponent.  
• Targeta d’inspecció tècnica del vehicle (ITV) degudament legalitzada. 
• Certificats d’homologació i/o documents tècnics dels elements o conjunts que 

ho requereixin. 
• Pòlissa d’assegurança i certificat internacional d’assegurances.  



 
  
b) Els documents originals següents:  

• Rebut original del pagament de l’assegurança vigent. 
• Comunicat europeu d’accidents. 
• Certificat resum del contracte d’arrendament. 
• Llibre de manteniment general emplenat i segellat pel servei oficial. 
• Manual d’instruccions i funcionament del vehicle i dels seus equipaments de 

sèrie. 
• Certificat de garantia del vehicle. 
• Qualsevol altra documentació que sigui necessària perquè el vehicle pugui 

circular i perquè les persones usuàries puguin accedir als serveis contractats, 
especialment els serveis d’assistència tècnica.  

  
2.4. Manteniment integral del vehicle  
2.4.1.- El preu de l’arrendament ha d’incloure:  

1) El manteniment integral del vehicle, del seu equipament segons les indicacions 
del fabricant.  

2) La reparació de totes les avaries o desperfectes interiors i exteriors de 
mecànica, electricitat, planxa i pintura, provocats per l’ús habitual del vehicle, o 
com a conseqüència d’accidents de circulació amb contrari o sense, o actes 
vandàlics de tercers.  

3) L’assistència en ciutat i carretera les 24 hores i des del quilòmetre 0.  
4) La substitució dels pneumàtics es realitzarà quan el testimoni del pneumàtic 

així ho aconselli, en cas de punxada o trencament o als 20.000 kms i sense 
limitació d'unitats.  La substitució inclourà sempre, l’equilibrat i l’alineació de les 
rodes. Els nous pneumàtics hauran de ser de les mateixes característiques que 
els equipats pel fabricant. 

5) Substitució de qualsevol peça per desgast, trencament i/o avaria, tant a 
l’interior com l’exterior del vehicle. 

6) Totes les revisions periòdiques establertes pel fabricant, ja siguin en base al 
quilometratge o a criteris temporals. 

7) Les inspeccions tècniques establertes en la legislació vigent d’ITV. 
8) Cotxe de substitució durant el manteniment o reparació del vehicle.  

  
2.4.2.- Les condicions del servei de manteniment i reparació han de complir els 
requisits següents:  
  

1) El Consorci determinarà quin és el taller on es realitzaran les reparacions, 
revisions i manteniments, d’entre els proposats pels licitadors dins les seves 
ofertes. En cas que les instal·lacions estiguin fora del terme municipal, 
l’adjudicatari haurà de prestar el servei de recollida i entrega del vehicle a la 
seu del Consorci del Ter a Salt – Factoria Coma Cros, sense càrrec.  
 

2) L’ús del vehicle exigeix que el temps en que es trobi fora de servei, per revisió 
o reparació, sigui el menor imprescindible. És obligació del taller que els 
manteniments preventius i correctius els ha de realitzar amb la màxima celeritat 
possible i sense interrupcions fins la seva finalització, en cas contrari es 
preveuran penalitzacions.  
Amb aquesta finalitat s’estableixen els següents terminis, llevat de casos 
excepcionals degudament justificats, els treballs de manteniment preventiu i 
correctiu ordinari s’han d’iniciar en la primera jornada de treball del taller, 
després de la comunicació de l’avaria, i s’haurà de finalitzar en un termini no 
superior a 48 hores, des de la recepció del vehicle en el taller seleccionat. Els 



 
treballs de reparació per sinistres, o desperfectes estructurals importants del 
vehicle s’hauran d’iniciar en el termini màxim de 48 hores i finalitzar abans de 
10 dies, comptats a partir de l’entrada del vehicle en el taller escollit.  

  
3) Els concessionaris o tallers de reparació han de reunir, al menys, les 

característiques següents:  
a. Disposar de la capacitat tècnica i del personal, així com de la 

disponibilitat suficient per tal d’atendre totes les operacions de 
manteniment i reparació de la flota objecte d’aquest contracte. 

b. Ésser concessionaris o tallers formalment autoritzats pel fabricant.  
c. Disposar de peces originals i recanvis homologats. 
d. Disposar d’espai suficient per tal que aquest vehicle no hagi de 

romandre en la via pública abans o després de la reparació.  
e. Haurà de garantir un servei mínim ininterromput per cobrir les 

reparacions durant els períodes de vacances, o per qualsevol altra 
incidència.  

  
4) La qualitat en la prestació del servei ha de tenir el següents requisits:  

a. L’adjudicatari realitzarà el sistema de gestió del vehicle en suport 
informàtic, i reportarà al Consorci com a mínim els indicadors de qualitat 
dels serveis següents per via internet, dia d’entrada i sortida del vehicle, 
tipus de reparació, data d’aprovació de la valoració, quilòmetres 
realitzats, temps destinat a cada reparació, hores fora de servei, 
tramitació dels parts d’accidents i gestió amb la companyia 
d’assegurança, número d’ingressos i resum del vehicle.  

b. En el cas de divergència de posicionament entre el Consorci del Ter i 
l’empresa adjudicatària, en referència tant al manteniment i reparació 
del vehicle com a sinistre i pèrdua total del vehicle, s’efectuarà un 
peritatge independent, que tindrà caràcter vinculant, sempre que una de 
les dues parts com a mínim ho sol·liciti, corrent les despeses a càrrec 
de l’organisme sol·licitant.  

  
2.5. Obligacions del Consorci en quant al manteniment  

1) Fer el control de les freqüències en que s’han de dur a terme les revisions, 
d’acord amb les indicacions del fabricant.  

2) Comunicar les avaries o desperfectes a l’adjudicatari.  
3) Fer el seguiment dels treballs de manteniment o reparació del vehicle arrendat.  
4) Trasllat i recollida del vehicle per la seva revisió i/o reparació, sempre i quan el 

taller estigui dins del terme municipal.  
  
2.6. Assegurança  
El vehicle comptarà amb una assegurança a tot risc i sense franquícia, i com a mínim 
amb les següents cobertures:  

1) Assegurança obligatòria del vehicle, d’acord amb la normativa vigent.  
2) Responsabilitat civil voluntària il·limitada.  
3) Protecció jurídica (defensa, reclamació de danys i fiances), per la persona que 

condueix i acompanyants.  
4) Assistència en ciutat i carretera les 24 hores i des del quilòmetre 0.  
5) Danys al propi vehicle, sense franquícia, incloent robatori i incendi.  
6) Cobertura dels danys de l’interior de l’habitacle del vehicle, bé siguin soferts 

pels usuaris com pels acompanyants.  
  
2.7. Pèrdua de vehicle 



 
En cas de pèrdua del vehicle a causa d’un sinistre total o qualsevol altra causa, 
l’empresa adjudicatària el substituirà per un altre vehicle de les mateixes 
característiques i en el menor temps possible. Els dies d’espera es descomptaran 
proporcionalment de la mensualitat o mensualitats corresponents.  
  

TERCERA.- CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES DEL VEHICLE  
1. Cada empresa que participi en el procediment d'adjudicació ha de presentar dins de 
la seva oferta una única marca i model, que ha de complir els requeriments que 
determinen les condicions generals d'aquest plec de clàusules administratives i 
prescripcions tècniques.  
  
2. Es realitzarà el rènting del vehicle amb les configuracions de carrosseria, motor, 
transmissió, direcció i equipaments que determina aquest plec.  
  
3. És obligatori que el vehicle estigui equipat amb catifes interiors, bombetes de 
recanvi, dues armilles reflectants i els triangles reglamentaris degudament homologats.  
  
4. El vehicle ha de dur de manera clarament visible l'etiqueta sobre consum de 
combustible i emissions de CO2, d'acord amb els requisits descrits per la normativa 
vigent.  
  
5. Els licitadors han d'aportar catàlegs i memòries explicatives que serveixin de suport 
documental al contingut de la informació facilitada sobre el vehicle proposat.  
  
6. Per tal que l'oferta pugui ésser admesa, cal que el vehicle proposat compleixi les 
condicions tècniques i dugui l'equipament que aquest plec estableix com a obligatoris. 
Encara que no es trobin reflectits expressament en l'oferta, s'entendrà que formen part 
de la dotació del vehicle proposat i l'empresa restarà obligada a incorporar-los al 
vehicle que subministri pel preu de l'oferta econòmica presentada.  
  
7. Requisits mínims 
 
 Marge de discrecionalitat Valors o opcions possibles 
Transmissió Obligatori  
Carburants Obligatori  
Nombre de cilindres Mínim 4 
Tipus de tracció Obligatori Davantera (4x2) 
Valors tècnics   
Cilindrada (cm3) Mínim 1.450 
Potència (CV) Mínim 95 
Normativa d’emissions Complir com a mínim 115 g/km 
Carrosseria   
Tipus Obligatori Suv 
Color de la pintura Obligatori Blanc 
Mides   
Llargària (mm) Mínim 4300  
Amplada (mm) Mínim 1800  
Alçada (mm) Mínim 1690 
Tapisseria   
Color A escollir  
Coixins de seguretat Mínim 2 



 
Seguretat   
Alerta pressió pneumàtics Obligatori  
Ajuda en arrencada (HSA) Obligatori  
Fars antiboira Obligatori  
Assistència frenada 
(SAFE) 

Obligatori  

Sistema antibloqueig de 
rodes (ABS) 

Obligatori  

Confort   
Sistema Stop Start Obligatori  
 
8. Amb relació als camps de la taula inclosa al punt 7 i que estableixen l'obligatorietat, 
si el model proposat no compleix el requeriment, l'oferta no serà vàlida i, per tant, 
s'exclourà de la licitació. Amb relació als camps de la dita taula que estableixen la 
possibilitat de més d'un valor, el licitador només pot incloure en la seva oferta una de 
les opcions, a elecció seva. Amb relació als camps de dita taula que indiquen un valor 
mínim, el licitador ha d'incloure en la seva oferta un valor únic, igual o superior al que 
estableix la taula. 
 
9. Altres característiques obligatòries. El vehicle inclòs en l'oferta ha de comptar, a més 
dels requeriments anteriors, amb el següent equipament obligatori:  
  

• Direcció Assistida Elèctrica 
• Sistema detecció d'angle mort 
• Sistema de distribució electrònica de frenada 
• Control d'estabilitat 
• Avisador de frenada d'emergència 
• Alçavidres davanters i posteriors elèctrics 
• Climatitzador  
• Tancament centralitzat 
• Seient del conductor amb suport lumbar 
• Llum de lectura 
• Guantera i maleter amb il·luminació 
• Sistema d'Audio 
• Carregador d'USB 
• Bluetooth 
• Presa de 12 v com a mínim al davant  

  
10.- KILOMETRATGE MÍNIM GARANTIT:  
Tenint en compte l'estudi del quilometratge realitzat pel vehicle de representació que 
s'ha estat usant per aquests serveis al darrer any, hem d'indicar que es realitzen uns 
18.750 km anuals, un total d'aproximadament 75.000 km en els 4 anys de durada del 
contracte, així doncs es requereix un quilometratge mínim de 75.000 km.  
  

QUARTA- CONDICIONS DE LLIURAMENT  
1.- Lliurament del vehicle:  
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi lliurat el vehicle al 
Consorci del Ter d’acord amb les condicions establertes.  
 
L’adjudicatari presentarà tots els certificats d’homologació, instal·lació i legalització del 
material tècnic i equipament utilitzat en la transformació del vehicle.  



 
 
Es lliurarà un manual de les operacions de manteniment, un llibre de taller i un 
certificat de garantia.  
 
El vehicle vindrà equipat amb la senyalització, bombetes i joc d’eines legalment 
establert.  
  

CINQUENA – RESÚM VEHICLE I EQUIPAMENT  
El vehicle objecte d’aquest subministrament s’haurà d’ajustar a les prescripcions 
tècniques particulars, no obstant això, els licitadors podran aportar d’altres solucions 
tecnològiques o funcionals sempre que les considerin més convenients per millorar les 
prestacions del vehicle i perfeccionar la finalitat d'aquest contracte, les quals seran 
estudiades i valorades pels serveis tècnics municipals.  
  

SISENA - FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE  
Un cop transcorreguts els 48 mesos establerts en aquest plec, aquest contracte es 
donarà per finalitzat, i el vehicle es posarà a disposició de l’empresa adjudicatària per 
a la seva recollida, que es farà en un termini no superior a 7 dies. Si no es determina el 
contrari, aquesta recollida s’efectuarà en el mateix lloc del lliurament. 
 
 
  



 
 
 

ANNEX 3  MODEL D’ENTREGA DE SOBRES A LA LICITACIÓ  
  
Sr./a ___________________________________________________________  
  
en representació de l’empresa ______________________________________  
  
domicili _____________________________ núm. _____ pis ____ porta _____  
  
Població _______________________ DNI ____________ telèfon __________ 
 
Telèfon mòbil_______________________ Correu electrònic _______________  
  
  
EXPOSO  
  
Que assabentat/da de la licitació per a la contractació corresponent al 
"Subministrament mitjançant rènting, d'un vehicle pel Consorci del Ter" mitjançant 
procediment obert simplificat i sumari, estic interessat/da en participar-hi.  
  
Que presento 1 únic sobre amb la documentació que es requereix al Plec de clàusules 
administratives particulars.  
  
SOL·LICITO  
  
  
Que tingui present aquesta sol·licitud per participar a l’esmentada licitació.  
  
Lloc i data 
  
Signatura del licitador  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. President del Consorci 
 



 
 
 

ANNEX 4: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE  
  
"En/Na ....................................................................., amb NIF núm........................, en 
nom propi (o en representació de l'empresa ........................................, amb CIF 
núm....................., domiciliada a ....................................................... carrer 
....................................................... núm......................), manifesta:  
  
a. que està assabentat/da de les condicions exigides per optar a la licitació relativa a la 
contractació del subministrament d’un vehicle pel Consorci del Ter  
b. que reuneix totes i cada una de les condicions d'aptitud per a contractar amb el 
sector públic, conforme estableixen els arts. 65 i 84 de la LCSP.  
c. que no està incursa en cap de les prohibicions per a contractar amb l'Administració 
establertes a l'art. 71 i 85 de la LCSP.  
d. que es troba al corrent de compliment de les obligacions tributàries i amb la 
seguretat social, imposades per les disposicions vigents, i que no té cap deute amb 
l'Ajuntament de Barberà del Vallès.  
e. que compleix amb les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals.  
f. que compleix amb les obligacions en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes.  
g. que:  
  

 Està inscrit/a en el RELI (Registre electrònic d'empreses licitadores de la    
Generalitat de Catalunya).  
  

 Està inscrit/a en el ROLECE (Registro oficial de licitadores y empresas     
clasificadas del Estado)  
  

   No està inscrit/a en el RELI o ROLECE   
  
h. es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a: 

 
Persona/es 

autoritzada/des* 
DNI* Correu electrònic 

professional* 
Mòbil 

professional 
                        

*Camps obligatoris.  
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de 
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la 
dita circumstància, per escrit, al Consorci del Ter per tal de fer la modificació 
corresponent o revocar l’autorització de notificació electrònica. 
f.  que està en disposició de mostrar en qualsevol moment que li requereixi aquest 
Ajuntament la documentació que acredita els esmentats extrems, així com aquella 
d'altra acreditativa del compliment dels requisits previs, i que, en tot cas, així procedirà 
per al supòsit que resultés adjudicatari.  
  
Lloc, data i signatura del/de la licitador/a." 
 
  



 
 
 

ANNEX 5: MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS 
AVALUABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FÓRMULES  
  
  
"En/Na.................................., amb NIF núm. ............, en nom propi (o en representació 
de l’empresa ....................., amb CIF núm. ................,  domiciliada a ................ 
carrer.................. núm. ..........),  manifesta:  
  

a) que està assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació 
relativa al subministrament mitjançant rènting, d'un vehicle pel Consorci del Ter. 

b) que  es compromet a portar a terme el subministrament esmentat amb 
subjecció al Plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions 
tècniques aprovats pel Consorci, amb les següents condicions:    
 
 

Vehicle  
 
Quota rènting mensual preu unitari (IVA no inclòs)  
*tres decimals 

 
 

€ 
 
Preu quilòmetre per excés (IVA no inclòs)  
*tres decimals 

 
 

€/km 
 
Preu quilòmetre per defecte  (IVA no inclòs)  
*tres decimals 

 
 

€/km 
 
 

c) Millor preu per quilòmetre recorregut per excés  
  

..............€, IVA exclòs  

..............€, corresponent a l'IVA  

..............€ Total (IVA inclòs)  
  

* Es tindran en compte 3 decimals.  
  

d) Millor preu per quilòmetre recorregut per defecte  
  

..............€, IVA exclòs  

..............€, corresponent a l'IVA  

..............€ Total (IVA inclòs)  
  

* Es tindran en compte 3 decimals.  
  

e) Distància des de les dependències del Consorci del Ter als tallers concertats 
per als treballs de manteniment i reparació del vehicle. (marca amb una X la 
opció corresponent)  
La distància sempre es tindrà en compte des de les dependències del Consorci 
del Ter (Factoria Coma-Cros).  



 
 < de 10 km   
 de 11 km a < de 20 km  
 > 20 km   

  
f) El quilometratge total contractat. (marca amb una X la opció corresponent)  

Si s'ofereix un augment del quilometratge mínim establert en la clàusula tercera 
punt 8 del Plec de Prescripcions tècniques.  

 De 75.001 a 80.000 km   
 De 80.001 a 90.000 km   
 Més de 90.000 km   

  
g) Termini de lliurament del vehicle, des de l'acceptació de l'adjudicació. (marca 

amb una X la opció corresponent)  
 30 dies  
 De 29 a 15 dies  
 menys de 15 dies  

  
Lloc, data i signatura del licitador." 





























































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ANNEX DOSSIER 

       CONSELL DE GOVERN 

       28/02/2019 (SANT GREGORI) 

 

 

 

2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDÈNCIA 



























































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ANNEX DOSSIER 

       CONSELL DE GOVERN 

       11/04/2019 (LES MASIES DE VOLTREGÀ) 

 

 

 

2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDÈNCIA 





























































































 

 

 

ACTA DEL CONSELL DE GOVERN 
 
Identificació de la sessió  
Lloc: Ajuntament de Sant Gregori 
Data: 4 de juliol de 2019 
Hora inici:16:00 hores 
Hora final: 17:25 hores 
Caràcter de la sessió: Ordinària 
 
Assistents 
Ajuntament de Sant Gregori: Sr. Joaquim Roca Ventura  
Ajuntament de Manlleu: Sr. Àlex Garrido Serra, Vicepresident Primer 
Ajuntament de Salt: Sra. Marta Guillaumes Pibernat, Vocal 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sra. Sandra Bartomeus Vicens, Vocal 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses: Sr. Ramon Roqué  Riu, Vocal. 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Joaquim Colomer Cullell, Vocal. 
Ajuntament de Masies de Voltregà: Sr. Gaietà García Gordillo, Vicepresident Segon 
Ajuntament de Sant Hilari de Sacalm: Sr. Joan Ramon Veciana, Vocal 
 
Absents amb justificació 
Ajuntament de Girona: Sr. Narcís Sastre Fulcarà, Vicepresident Tercer 
Ajuntament de Bescanó: Sr. Pere Lluís García Palou, Vocal 
Ajuntament de Sant Julià de Ramis: Sr. Pere Pujolràs Feixas, Vocal 
Ajuntament de Setcases: Sra. Anna Vila Palol, Vocal 
Ajuntament de Verges: Sr. Ignasi Sabater Poch, actua com oient habilitat 
especialment pel Consell de Govern. 
 
Absents sense justificació 
Cap 
 
Director 
Sr. Ponç Feliu Latorre 
 
Secretari interventor 
Sr. Gerard Soldevila i Freixa 
 

CONSELL DE GOVERN CONSORCI DEL TER   
  
SANT GREGORI, 4  DE JULIOL DE 2019 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta del Consell de Govern de l’11 d’abril de 2019. 
2. Ratificació de Decrets de Presidència. 
3. Aprovació inicial del projecte executiu de recuperació de la connectivitat al riu Ter 

entorn la resclosa de La Pilastra. 



 

 

4. Donar compte de l’estat de tramitació per a l’aprovació de l’expedient de 
contractació del projecte executiu de recuperació de la connectivitat al riu Ter 
entorn la resclosa de La Pilastra. 

5. Aprovació de la contractació de les actuacions per a la gestió dels espais en 
custòdia. 

6. Aprovació de la contractació de les actuacions per al control de budleia (Buddleja 
davidii) al Ripollès, en el marc del projecte POCTEFA TTFS. 

7. Donar compte de la proposta de la Relació del Llocs de Treball, Valoració dels 
Llocs de Treball del Consorci del Ter i les gestions corresponents per a la seva 
execució. 

8. Aprovació de l’ajut sol·licitat per part del Sr. Eudald Alabau per a la millora 
estètica de les ribes del Ter al seu pas per Ripoll. 

9. Aprovació del conveni amb l’Ajuntament de Girona per al finançament d’una part 
de les actuacions de recuperació de la connectivitat al riu Ter entorn la resclosa 
de La Pilastra i la Sèquia Monar. 

10. Aprovació del conveni entre la Fundació AGBAR i el Consorci del Ter per a l’any 
2019. 

11. Aprovació de la contractació de la fase II de les actuacions per a la creació 
d’hàbitats i refugis de ratpenats a Ripoll, Bescanó i Girona 

12. Agenda de Direcció. 
13. Informacions diverses (Informacions diverses sobre projectes i altres qüestions de 

funcionament del Consorci del Ter):  
a. Estat d’execució pressupost 2019; col·laboracions empreses i institucions 
b. Altres qüestions: Assemblea General setembre, nous Ajuntaments, 

Vehicle, Ter Bike Experience, Estudiants en pràctiques, Resclosa 
d’Ullà/Torroella i proposta de l’ACA, Properes activitats obertes, Ruta de 
l’Onyar, Informació sobre projectes (SUDOEANG, POCTEFA TTFS, 
PECT Baix Ter), etc. 

14. Mocions o temes per urgència 
15. Precs i preguntes 

 
El director del Consorci, Ponç Feliu, fa constar que, com a suport als temes que es tractaran 
a la reunió, es lliura a tots els assistents un dossier que porta per indicació: “Consell de 
Govern Consorci del Ter. Sant Gregori, 4 de juliol de 2019” i que recull la informació relativa 
a cada punt de l’ordre del dia. 
 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DE 11 D’ABRIL 
DE 2019 

 
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió anterior, que és aprovada per unanimitat dels 
membres presents sense esmenes. 
 
 
2.- RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA. 



 

 

 
El Consell de Govern ha de ratificar els Decrets de Presidència signats pel President Sr. 
Joaquim Roca i Ventura, corresponents al període entre el dia 1 d’abril i el dia 30 de juny de 
2019, que s’adjunten amb un annex. En total s’han signat 22 decrets. 
 
Votació  
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

  
3.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU ACTUACIONS DE RECUPERACIÓ 
DE LA CONNECTIVITAT AL RIU TER ENTORN LA RESCLOSA DE LA PILASTRA. 
 
Motivació  
Un cop aprovat l’encàrrec d’elaboració del projecte executiu, arrel de l’aprovació a la darrera 
sessió del Consell de Govern, cal aprovar inicialment el projecte, que ja ha estat lliurat al 
Consorci per part de l’empresa d’enginyeria redactora. A continuació es proposa la seva 
aprovació. 
 
La competència per a l’adopció d’aquesta resolució li correspon al Consell de Govern 
d’acord amb allò establert en els estatuts reguladors del Consorci del Ter publicats en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 15 d’abril de 2019, i en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona de data 12 d’abril de 2019. 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar el projecte de recuperació de la connectivitat al Riu Ter a l’entorn de la 
Resclosa de la Pilastra, el cost d’execució del qual està valorat en 141.980,34 euros IVA 
inclòs. 
 
Segon. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de 30 dies hàbils 
a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president, senyor Joaquim 
Roca i Ventura a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a dur a 
terme els anteriors acords. 
 
Deliberacions 
El senyor Ponç Feliu, director del Consorci, explica el contingut del projecte, i informa que es 
sotmetrà l’expedient a informació pública, als efectes que els interessats o interessades 
puguin presentar les al·legacions que considerin convenients. 
 
Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació. 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat pels membres assistents al Consell 
de Govern. 



 

 

 
 
4.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT DE TRAMITACIÓ PER A L’APROVACIÓ DE 
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE RECUPERACIÓ DE 
LA CONNECTIVITAT AL RIU TER ENTORN LA RESCLOSA DE LA PILASTRA. 
 
Es dóna compte de l’estat de tramitació per a l’aprovació de l’expedient de contractació del 
projecte executiu de recuperació de la connectivitat al riu Ter entorn la Resclosa de la 
Pilastra, i es procedeix a informar que, tal i com s’ha explicat al punt anterior i també a la 
sessió del Consell de Govern d’11 d’abril, el Consorci del Ter va sol·licitar una subvenció a 
l’Agència Catalana de l’Aigua per realitzar les obres de recuperació de la connectivitat a la 
resclosa de la Pilastra, que és l’espai on, al seu temps, capta l’aigua de la Sèquia Monar, la 
qual nodreix tota la plana i les hortes de Salt i Santa Eugènia de Ter. Per a realitzar aquesta 
actuació, dos terços de la qual (100.000€) són finançats gràcies a l’ajut de l’Agència 
Catalana de l’Aigua mitjançant una convocatòria per a projectes en espais en custòdia, es va 
fer la corresponent contractació de les tasques de redacció del projecte i es proposarà en la 
propera Assemblea l’aprovació de l’expedient de contractació i en conseqüència, dels plecs 
corresponents per a la seva execució, atès que caldrà fer les obres fora del període de 
nidificació de les aus (propera tardor-hivern) per tenir acabada l’actuació l’any vinent.  
 
Els membres assistents en queden assabentats. 
 
 
5.- APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LES ACTUACIONS PER A LA GESTIÓ 
DELS ESPAIS EN CUSTÒDIA. 
 
Motivació 
El Consorci del Ter porta a terme la gestió de diferents espais naturals fluvials, en el marc 
del projecte dels espais que té en custòdia. A través de la present proposta d’acord i tenint 
en compte que es disposa d’una partida inicial al pressupost vigent del Consorci del Ter per 
import de 10.000€, es proposa fer un seguit d’actuacions de millora ambiental d’aquests 
espais, sobretot adreçats a la millora de la biodiversitat, de l’ús públic i de l’aspecte 
paisatgístic d’aquestes finques, que es troben als municipis de Foixà, Colomers, Jafre, 
Sarrià de Ter, Salt, Sant Gregori i Bescanó. Altres espais que també tenen custòdia activa 
des del Consorci del Ter (com són finques de Ripoll o Girona) seran objecte d’altres 
contractes amb finançaments diferents. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics del Consorci de data 1 de juliol de 2019, que es transcriu a 
continuació: 
 

INFORME TÈCNIC PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CUSTÒDIA FLUVIAL 2019. 
TREBALLS DE MANTENIMENT  I MILLORA DELS ESPAIS EN CUSTÒDIA FLUVIAL.  

Na Teia Puigvert i Picart, tècnica de projectes del Consorci del Ter, emet aquest informe no vinculant 
que s’emmarca en les competències de l’article 5 dels estatuts del Consorci del Ter que en determina 
les finalitats. Aquest informe ha de permetre valorar les ofertes rebudes i que així, si s’escau, els 



 

 

òrgans de govern competents del Consorci del Ter puguin adjudicar el contracte menor corresponent 
als treballs de manteniment i millora dels espais en custòdia fluvial 2019.   

 

ANTECEDENTS 

El Consorci del Ter, ens format actualment per 68 ajuntaments i 5 consells comarcals, crea i gestiona 
serveis o activitats d’interès comú, partint sempre de la iniciativa local, a tot el territori del riu Ter a 
través de quatre àmbits d’actuació: patrimoni natural, patrimoni cultural, promoció econòmica i 
turisme, i comunicació i sensibilització. També promou projectes diversos en l’àmbit fluvial i col•labora 
amb els ajuntaments consorciats per tal d’elaborar i portar a terme projectes i actuacions relacionades 
amb el riu Ter i amb la conservació i millora de les lleres i ribes de la Conca del Ter.  

Des de l’any 2005 el Consorci del Ter és membre de la XCT i reconeix la custòdia del territori com 
una eina vàlida per a la gestió i la conservació d’aquest. La custòdia fluvial és una estratègia que 
permet implicar el Consorci del Ter amb diferents agents del territori (administracions, propietaris i 
usuaris del territori) en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i 
paisatgístics dels ecosistemes aquàtics. 

Conservar i recuperar els ecosistemes aquàtics és una responsabilitat compartida amb la ciutadania i 
la societat civil i en aquest sentit la custòdia fluvial és un dels instruments que permet aquesta 
connexió. 

El Consorci del Ter disposa de diferents acords de custòdia fluvial en diferents espais del riu Ter. Per 
tal de garantir els treballs bàsics de manteniment i millora de diferents espais en custòdia fluvial s’ha 
planificat algunes actuacions per a l’anualitat 2019 

Aquestes consisteixen bàsicament en el manteniment vinculat a l’ús públic d’aquests espais:  
manteniment dels itineraris, recollida de deixalles, instal·lació de nous elements d’ús públic, etcètera.   

Tal i com s’ha comunicat des de Direcció, amb el vist-i-plau previ des d’Intervenció, el Consorci del 
Ter compta amb el cofinançament necessari per a poder executar les actuacions descrites, amb 
càrrec a la partida 2019. 1721.21000 del pressupost de despeses per a l’exercici 2019.  

OBJECTE DEL CONTRACTE:  

1. MANTENIMENT DELS ITINERARIS DE:  

 Entorns de la Resclosa d’en Joga (Bescanó): LONGITUD ITINERARIS 2,5 km 
 Itinerari de la Pilastra (Sant Gregori): LONGITUD ITINERARI 1 km i entorns i interior de la 

casa de comportes de la sèquia Monar (Bescanó), 1000 m2 . 
 Entorn de l’aguait del Pla d’en Xunclà -Parcel·la de Can Salvatella  (Sarrià de Ter): 

SUPERFÍCIE 750M2 
 L’ illa i els Planters (Foixà i Colomers): LONGITUD ITINERARI 2,16 km 
 Illa d’Avall (Jafre): LONGITUD ITINERARI  2,2 km 

Els treballs consistiran en el manteniment dels itineraris (periodicitat a concretar amb els Serveis 
tècnics del Consorci del Ter). Amplada de la desbrossada 1,5-2 metres a banda i banda de l’eix del 
camí. Inclou retirar del traçat possibles arbres caiguts o tombats, eliminació de restes i recollida de 
deixalles.  
 



 

 

Conceptes del pressupost relacionats:  
 
Preu/hora peó i especialista forestal 
 

 

2.  ARRANJAMENT DEL FERM DELS ITINERARIS  I MANTENIMENT DELS ELEMENTS  D’ÚS 
PÚBLIC DELS ESPAIS EN CUSTÒDIA FLUVIAL.  

 a. Arranjament de la senyalització i elements d’ús públic malmesos: Sovint o bé per actes 
vandàlics o bé per riuades alguns dels elements d’ordenació de l’ús públic resulten malmesos, ja 
siguin les tanques,  els aguaits o els elements de senyalització, per la qual cosa cal reposar i restituir 
els materials afectats.  Així com netejar-los i revisar-los.  

b. Instal·lació de nous elements de senyalització i elements d’ús públic.  

c. Arranjament del ferm dels itineraris. Cal refer la traça dels itineraris que es malmeten o bé per 
riuades o bé per pluges. Els treballs consistiran, si s’han malmès, en  marcar la caixa del camí  fent-lo 
apte per al pas de peatons i bicicletes en el cas dels itineraris pedestres o bé vehicles de servei en 
aquells traçats que ho permeten. Cal especificar preu unitari per metre quadrat ja que només 
s’efectuaran els treballs en cas d’ésser necessaris (riuades, etc.) i en el tram que es determini des de 
Serveis Tècnics del Consorci del Ter. 

 d.      Treballs de  millora de la seguretat a la casa de comportes de la sèquia Monar. Els treballs 
consistiran el tapar provisionalment un forat pel qual es poden escolar les persones mitjançant  peces 
de fusta tractada o altres materials (aportació de terres)  i instal·lació d’elements de senyalització per 
evitar caigudes a la zona de la sèquia Monar de l’interior de la casa de comportes.  

Conceptes del pressupost relacionats:  

Partida alçada a justificar per al subministrament dels materials requerits per a  efectuar els treballs  
de manteniment dels itineraris, elements d’ ús públic i seguretat i d’altres treballs descrits al present 
document. En aquesta partida també s’inclouen bosses i/o big/bags per a recollida de deixalles i 
costos associats de gestió de residus.  

Preu/hora peó i especialista forestal 
 
ML arranjament del ferm amb maquinària 

3. MANTENIMENT DELS CORRIOLS PER A FER SEGUIMENT DE TORTUGA D’ESTANY 

Per a poder desenvolupar els treballs de seguiment de tortuga d’estany cal efectuar alguns treballs de 
desbrossada de corriols en els entorns on s’han alliberat tortugues d’estany.  

Els treballs consistiran en el manteniment dels corriols (periodicitat a concretar amb els Serveis 
tècnics del Consorci del Ter). Amplada de la desbrossada 0.8-1 m. a banda i banda de l’eix del corriol. 

Els espais són:  

a)  a la Farga i entorns de la resclosa d’en Joga al TM Bescanó  

b) entorns de les basses temporals i permanents de la finca de Foixà 



 

 

Alternativament: Flaçà –Sobrànigues. Puntualment també caldrà efectuar aquests treballs en espais 
de domini públic hidràulic del riu Ter al tram entorn el braç de Sobrànigues.  

Conceptes del pressupost relacionats:  

Preu/ hora peó i peó especialista 

4. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXES NIU D’OCELL I RATPENAT ALS ESPAIS EN 
CUSTÒDIA FLUVIAL.  

Subministrament de 20 caixes niu per a ratpenats:  

Existeixen al mercat multitud de models de caixes refugi per a ratpenats, fetes de fusta i altres 
materials. Les característiques mínimes de  les caixes niu a subministrar:  

- La fusta no ha de ser tractada i per protegir-les cal utilitzar productes naturals: ceres (poden ser 
tenyides si es vol) o bé oli de llinosa.  

- És important que la fusta interior i la externa que fa de punt d’entrada no estigui  polida, perquè així 
s'hi poden aferrar.  

- Contra major sigui la cambra interior i de més compartiments disposi més microclimes diferents es 
generaran, que afavoreixen que els ratpenats les ocupin. Tot i així, les caixes amb una sola cambra 
poden funcionar perfectament si es disposen en grups.  

- La obertura de l’entrada pot ser tant llarga com la base de la caixa, però no pot tenir una amplada 
major de 20 mm, ja que en tal cas la colonitzen abans les aus, que exclouen els ratpenats. La mida 
ha d’oscil·lar entre els 15 i els 20 mm.  

Subministrament de 40 caixes niu per a pàrids de fusta i 10 caixes niu per a espècies de major mida 
(mussols, xots, etc).  

- La fusta no ha de ser tractada i per protegir-les cal utilitzar productes naturals: ceres (poden ser 
tenyides si es vol) o bé oli de llinosa.  

 

Conceptes del pressupost relacionats:  

 

Subministrament de 50 ( 40 +10) caixes-niu d’ocells  

 

Subministrament de 20 caixes niu de ratpenats  

 

Hores de peó forestal per a instal·lació de caixes niu 

 

5. TREBALLS FORESTALS DE MILLORA DELS HÀBITATS DE RIBERA I CONTROL 
D’ESPÈCIES INVASORES.  

Alguns del treballs a desenvolupar consistiran en:  

a. Tractament de vegetació invasora amb injeccions a floema de productes fitosanitaris. Inclou treballs 
previs i posterior retirada de peus morts. Tractaments segons protocols establerts per la Seu tècnica 
del Consorci del Ter o els disponibles de la Diputació de Girona.  

b. Arrencada manual de plançons d’espècies invasores.  
c. Treballs de desbrossada selectiva  de bardissa o altres tipus de sotabosc 
d. Treballs de desbrossada de canya 



 

 

e. Retirada de deixalles de les zones tractades. Inclou bosses i/o big/bags de deixalles i costos associats 
f. Treballs de tallat, tressejat i desbrancatge amb motoserra. Motoserristes per tallar, trossejar i 

desbrancar, deixant la fusta trossejada per arrossegar-la a la pista. Inclou l’ eliminació de restes.  
g. Treballs de retirada d’acumulacions de fusta i altres restes dipositades per avingudes.  

 
Conceptes del pressupost relacionats:  
 
Preu/hora peó i especialista forestal 
Hora de camió pluma per a recollida de materials dipositats per avingudes  
Partida alçada taxes abocador 
 

INFORMO:   

Es van sol·licitar tres pressupostos, concretament a:  

- E.I.BROT SERV. INTEGRALS JARDINERIA SLU 
- GRUP FUNDACIÓ RAMON NOGUERA, A TRAVÉS DE FUNDACIÓ MAS XIRGU 
- FUNDACIÓ PRIVADA DRISSA 

Les ofertes rebudes han estat:  

  

BROT MAS XIRGU DRISSA 

Hora de peó forestal per a treballs de 
desbrossada, retirada de deixalles, apilonar 
fusta, arrencada manual de plançons, neteja 
de cartells, etc. (inclou maquinària i costos 
associats)  

Preu/hora  18 € 

16,25 € 13,50 € 15,50 € 

Hora de peó forestal especialista per a 
treballs amb motoserra (inclou maquinària i 
costos associats). Tala, desbrancat i 
trossejat d’arbrat, deixant la fusta trossejada 
per arrossegar-la a pista.  

Preu/hora  20 € 

17,50 € 19,50 € 19,55 € 

Subministrament dels materials requerits per 
a  efectuar els treballs  de manteniment dels 
itineraris, elements d’ ús públic i seguretat i 
d’altres treballs descrits al present 
document. En aquesta partida també 
s’inclouen bosses i/o big/bags per a recollida 
de deixalles i costos associats de gestió de 
residus i taxes abocador.  

Partida 
alçada a 
justificar 

2.000 
€ 

2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Arranjament del ferm de l’itinerari amb 
maquinària 

Preu/ m2  1,15 
€ 1,10 € 1,10 € 1,13 € 

Subministrament de caixa niu per a pàrids 
(40 unitats) 

Ut 20 € 
14,00 € 20,00 € 20,00 € 

Subministrament de caixa niu per a altres 
espècies d’ocells més grans (10 unitats) 

Ut 30 € 
22,00 € 30,00 € 30,00 € 



 

 

Subministrament de caixa niu per a 
ratpenats (20 unitats) 

Ut 55 € 
32,00 € 55,00 € 55,00 € 

Tractament de vegetació invasora 
fitosanitaris. M2. Treballs de detecció, 
control i eliminació espècies exòtiques 
invasores. Inclou treballs previs i aplicació 
de tractaments seguint protocols establerts 
per DDGI i posterior retirada de peus morts.   

(preu/m2) 1,98 
€ 

1,70 € 1,98 € 1,98 € 

Hora de camió pluma per a recollida de 
materials dipositats per avingudes  

Preu/hora 100 € 
58,50 € 67,00 € 75,00 € 

Preus IVA NO inclòs.  
 
 
Caldrà valorar quina és l’oferta de caixes niu de ratpenats oferta per Brot i si aquesta s’ajusta als 
requeriments sol·licitats ja que l’import ofert representa una baixa d’aproximadament un 42% respecte 
el preu de licitació.  El dia 01/07/2019 s’ha sol·licitat un aclariment via mail d’aquest import.  
 
Per tal de valorar les proposicions econòmiques de manera més objetiva s’han valorat les 
proposicions tenint en compte d’una banda els treballs que respresenten recursos propis de les 
empreses i aquells que són subminstraments i serveis externs.  
 
Per a la valoració dels recursos propis s’han emprat les següents fòrmules:  

La puntuació de cada licitador per aquest concepte s’obté en base a la ponderació dels valors de la 
baixa respecte el tipus de les seves ofertes, assignant la puntuació màxima de 1,00 punts a la que 
resulti més favorable (major baixa) i fins a zero (0) si alguna oferta coincideix amb el tipus. La 
puntuació és calcularà d’acord amb l’aplicació de les següents expressions: 

 

i
O

 :Valor de la baixa del concursant i, calculada com la diferencia entre el valor tipus del projecte i 
l’oferta econòmica del concursant i. 
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Per a la valoració dels treballs que representen serveis propis de les empreses s’ha tingut en compte 
els treballs estipulats en l’objecte del contracte i que representen aproximadament un terç 
d’especialista forestal i dos terços de peó forestal.  
 
 

PROPOSICIÓ ECONÒMICA TREBALLS PROPIS  
(2/3 PEÓ + 1/3 ESPECIALISTA) 

BROT 
MAS 

XIRGU 
DRISSA 

MITJA PREU 
LICITACIÓ 

Oferta 16,67 € 15,50 € 16,85 € 18,67 € 

Valoració de la baixa 2,00 € 3,17 € 1,82 € 6,98 € 

Ponderació baixa 0,29 0,45 0,26 
 

Puntuació baixa 0,63 1,00 0,57 
 

     PROPOSICIÓ ECONÒMICA SUBMINISTRAMENT 
CAIXES NIU 

BROT 
MAS 

XIRGU 
DRISSA 

PREU MÀX. 
CONTRACTE 

Oferta 
1.420,00 

€ 
2.200,00 

€ 
2.200,00 € 2.200,00 € 

Valoració de la baixa 780,00 € 0,00 € 0,00 € 780,00 € 

Ponderació baixa 1,00 0,00 0,00 
 

Puntuació baixa 1,00 0,00 0,00 
 

PROPOSICIÓ ECONÒMICA CAIXES NIU (SENSE 
RATPENATS) 

BROT 
MAS 

XIRGU 
DRISSA 

PREU MÀX. 
CONTRACTE 

Oferta 780,00 € 
1.100,00 

€ 
1.100,00 € 1.100,00 € 

Valoració de la baixa 320,00 € 0,00 € 0,00 € 320,00 € 

Ponderació baixa 1,00 0,00 0,00 
 

Puntuació baixa 1,00 0,00 0,00 
 

 

 

    
PROPOSICIÓ ECONÒMICA CAMIÓ PLUMA BROT 

MAS 
XIRGU 

DRISSA 
PREU MÀX. 

CONTRACTE 

Oferta 58,50 € 67,00 € 75,00 € 100,00 € 

Valoració de la baixa 41,50 € 33,00 € 25,00 € 99,50 € 



 

 

Ponderació baixa 0,42 0,33 0,25 
 

Puntuació baixa 1,00 0,80 0,60 
 

 

     

PROPOSICIÓ ECONÒMICA ARRANJAMENT FERM 
AMB MAQUINÀRIA 

BROT 
MAS 

XIRGU 
DRISSA 

PREU MÀX. 
CONTRACTE 

Oferta 1,10 € 1,10 € 1,13 € 1,15 € 

Valoració de la baixa 0,05 € 0,05 € 0,02 € 0,12 € 

Ponderació baixa 0,42 0,42 0,17 
 

Puntuació baixa 1,00 1,00 0,40 
 

 

 

    PROPOSICIÓ ECONÒMICA TREBALLS 
INVASORES  

BROT 
MAS 

XIRGU 
DRISSA 

PREU MÀX. 
CONTRACTE 

Oferta 1,70 € 1,98 € 1,98 € 1,98 € 

Valoració de la baixa 0,28 € 0,00 € 0,00 € 0,28 € 

Ponderació baixa 1,00 0,00 0,00 
 

Puntuació baixa 1,00 0,00 0,00 
 

 

La valoració de les proposicions s’estableix en funció del volum de feina i muntant econòmic previst 
per al desenvolupament de les tasques descrites en l’objecte del contracte:  

VALORACIÓ PROPOSTA BROT 
MAS 

XIRGU 
DRISSA PONDERACIÓ BROT 

MAS 
XIRGU 

DRISSA 

TREBALLS PROPIS HORES  0,63 1,00 0,57 60 PUNTS 37,89 60,00 34,42 

SUBMINISTR. CAIXES NIU* 1,00 0,00 0,00 22 PUNTS 22,00 0,00 0,00 

CAMIÓ PLUMA 1,00 0,80 0,60 8 PUNTS 8,00 6,36 4,82 

ARRANJAMENT FERM 1,00 1,00 0,40 5 PUNTS 5,00 5,00 2,00 

TREBALLS INVASORES 1,00 0,00 0,00 5 PUNTS 5,00 0,00 0,00 

TOTAL         77,89 71,36 41,24 



 

 

*La valoració del subministrament de caixes niu comptant o no les caixes niu per a ratpenat no 
suposa cap canvi en la valoració final. Pel que fa a subministraments (caixes niu diverses) i serveis 
externs (arranjament ferm maquinària i camió pluma) la proposició econòmica de Brot és la més 
favorable, tant si és té en compte la partida de caixes niu de ratpenats com si no.  

La proposició econòmica més favorable és la de E.I. BROT SERV. INTEGRALS JARDINERIA SLU 

PROPOSO:  

Adjudicar contracte menor corresponent als treballs de manteniment i millora dels espais en custòdia 
fluvial 2019 a E.I. BROT SERV. INTEGRALS JARDINERIA SLU sempre i quan compleixi el marc 
legal vigent aplicable.  

Queda informat i signo als efectes pertinents, 

Vist el què disposa l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, pel qual es transposen les Directives del Parlament Europeu i el Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i d’acord amb l’article 118 de la citada Llei. 

Vist que d’acord amb les limitacions establertes legalment l’import del contracte no podrà ser 
superior a 15.000,00 euros sense IVA, ni la seva durada superior a 1 any. 
 
Atès que per tal de garantir la lliure concurrència, la transparència i la publicitat, s’han 
sol·licitat tres pressupostos a diferents empreses capacitades per a dur a terme aquesta 
obra, resultant la de E.I. BROT SERV. INTEGRALS JARDINERIA SLU l’oferta més 
avantatjosa pel Consorci del Ter segons consta en l’expedient de referència. 
 

Vist que l’aplicació pressupostària 1721.21000 del pressupost de l’exercici 2019 té 
consignació suficient per formalitzar la contractació. 
 
La competència per a l’adopció d’aquesta resolució li correspon al Consell de Govern 
d’acord amb allò establert en els estatuts reguladors del Consorci del Ter publicats en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 15 d’abril de 2019, i en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona de data 12 d’abril de 2019. 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar la despesa per import màxim de 10.000,00 euros IVA inclòs i adjudicar a 

E.I. BROT SERV. INTEGRALS JARDINERIA SLU el contracte menor administratiu de 
serveis per dur a terme les tasques exposades, fent avinent que en el termini de deu dies 
haurà d’aportar la documentació acreditativa d’estar al corrent de pagament dels deutes amb 
la Seguretat Social i amb Hisenda, així com també la declaració de no incórrer en cap 
prohibició de contractar amb l’administració d’acord amb l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon. Publicar un extracte d’aquesta resolució a la pàgina web del Consorci del Ter als 
efectes de donar compliment allò previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 



 

 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de la pròpia Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució als diferents licitadors per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president en funcions, senyor 
Joaquim Roca i Ventura a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a 
dur a terme els anteriors acords. 
 

Deliberacions 
El senyor Ponç Feliu informa que es tracta d’aprovar la despesa i que conté diferents lots en 
que es podran dur a terme fins a límit econòmic diferents actuacions. 
 
Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació. 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell 
de Govern. 
 
6.- APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LES ACTUACIONS PER AL CONTROL DE 
BUDLEIA (BUDDLEJA DAVIDII) AL RIPOLLÈS, EN EL MARC DEL PROJECTE 
POCTEFA TTFS. 
 
Motivació  
En el marc del projecte POCTEFA TTFS, algunes de les accions que es porten a terme són 
de gestió i millora dels espais naturals fluvials. En concret, una de les que es proposa és la 
contractació del servei d’eliminació i control de les espècies exòtiques invasores, les quals 
són problemàtiques per a la biodiversitat en els indrets amb hàbitats riberencs.  
Una d’elles és la budleia (Buddleja davidii), que manté alguns rodals a la zona de l’Alt Ter 
del Freser i el Ter al seu pas pel Ripollès, especialment després de la riuades que han 
netejat la llera fluvial i que permeten a l’espècie propagar-se durant aquesta primavera i 
estiu. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics del Consorci de data 1 de juliol de 2019, que es transcriu a 
continuació: 

 

INFORME TÈCNIC PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DEL TTFS EFA 
218/16 WP5: CONTROL D’ESPÈCIES EXÒTIQUES (BUDLEIA) A L’ALT TER. 

Na Teia Puigvert i Picart, tècnica de projectes del Consorci del Ter, emet aquest informe no vinculant 
que s’emmarca en les competències de l’article 5 dels estatuts del Consorci del Ter que en determina 
les finalitats. Aquest informe ha de permetre valorar les ofertes rebudes i que així, si s’escau, els 
òrgans de govern competents del Consorci del Ter puguin adjudicar el contracte corresponent als 
serveis de control de budleia a l’Alt Ter.   



 

 

ANTECEDENTS 

El Consorci del Ter participa com a soci en el projecte Turisme Transfronterer Fluvial Sostenible 
(TTFS). Es tracta d’un programa europeu que té per objectiu sensibilitzar sobre el valor dels rius, 
promovent les seves qualitats i protegint-les, alhora que fomenta el seu ús i gaudi. Aquest s'executarà 
entre els anys 2017 i 2020. 

Els socis del projecte, a més del Consorci del Ter, són l'Ajuntament de Girona, l'Ajuntament de Lleida, 
Turisme de Lleida, l'Oficina de Turisme de Perpinyà i la Communaute Urbaine Perpignan 
Mediterranee, que el lidera. 

El projecte TTFS  amb referència EFA 218/16 ha estat seleccionat en el marc del programa 
INTERREG V A Espanya-França- Andorra – POCTEFA 2014-2020 (2a Convocatòria). S’emmarca en 

l’ Eix 3–Promoure la protecció, la valorització i l’ús sostenible dels recursos locals, Prioritat d’Inversió 
6c–Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural, Objectiu 
Específic 6–Valoritzar el patrimoni natural i cultural mitjançant enfocaments conjunts de 
desenvolupament sostenible.  

L’objectiu del projecte és contribuir a la sensibilització ambiental i ciutadana sobre els valors naturals 
dels rius en espais urbans, facilitar l’accés i ús ciutadà dels espais fluvials i la creació de productes 
turístics fluvials sostenibles on el nexe són els rius pirenaics - mediterranis. 

Tal i com s’ha comunicat des de Direcció, amb el vist-i-plau previ des d’Intervenció, el Consorci del 
Ter compta amb el finançament necessari per a poder executar les actuacions amb càrrec a la partida 
2019.1721T.22799 del pressupost de despeses per a l’exercici 2019.  

OBJECTE DEL CONTRACTE 

La  present proposta té per objectiu el control de Buddleja daviddi a la capçalera del riu Ter. Es 
preveu el control de la budleia aigües avall del pont del Catllar. Les actuacions es portaran seguint el 
protocol d’Actuació definit pel Consorci del Ter i la Diputació de Girona. 

Els treballs de control d’aquesta espècie en l’àmbit d’actuació, s’iniciaran per la part més alta del riu 
on es detecti l’espècie per evitar que la planta dispersi aigües avall. El tractament dels peus de 
budleia es realitzarà seguint el protocol de control de la Diputació de Girona i el Consorci del Ter, 
disponible a:  

http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/3189/3293/Protocol_3__Control_de_la_buddleia_CAT.pdf 

Termini execució: anualitat 2019.  

 

CONTEXTUALITZACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT 

Des de fa anys en alguns municipis del Ripollès s’observa a les lleres dels rius Ter i Freser la 
presència d’una planta al·lòctona, la budleia (Buddleja davidii) o altrament anomenada lila del Japó, 
tot i que la planta no procedeix d’allà. 

Des de fa uns 10 anys s’han fet esforços per controlar aquesta invasora a l’Alt Ter, començant a 
treballar en els punts de més altitud on la planta pot dispersar aigües avall. Malgrat tot la situació 
econòmica dels darrers anys no ha permès fer tasques de manteniment dels treballs durant les 



 

 

anualitats 2015 i 2016 i aquest fet s’ha traduït en un revifalla d’aquesta invasora. Els treballs de 
manteniment van continuar durant l’anualitat 2018.  

L’octubre de 2018 va ser excepcionalment plujós a Catalunya. A mitjans d’octubre d’ enguany (13-15 
octubre) es va produir un episodi de pluja a Catalunya que ha estat un dels més generals i abundants 
dels darrers anys. La precipitació acumulada va superar els 50 mm a la majoria de comarques, amb 
un màxim de més de 200 mm a Viladrau (Osona) i més de 100 mm a bona part del prelitoral i en 
alguns sectors de la Catalunya Central i del Pirineu Oriental. 

A la capçalera dels rius Ter i Freser es van concentrar pluges molt intenses, aquest fet va derivar en 
un augment sobtat dels cabals d’aquests rius i els seus afluents.  Aquests cabals van produir diverses 
afectacions als municipis riberencs i han propiciat també la pertorbació de les zones de ribera i la 
dispersió de les espècies exòtiques invasores. Aquest fet es pot traduir de nou, en una nova 
proliferació d’espècies com la budleia.  

El Consorci del Ter promou projectes de conservació, millora i restauració de l’àmbit fluvial i col·labora 
amb els ajuntaments consorciats per tal d’elaborar i portar a terme projectes i actuacions relacionades 
amb el riu Ter. 

El programa de control de la budleia té com a marc de referència la línia estratègica 1 del Pla 
d’Ordenació Integral del riu Ter, la qual es defineix com: 

Assolir un bon estat ecològic del sistema fluvial del Ter i la seva conca i que té per objectiu: Mantenir 
o restaurar l’estat ecològic del riu Ter i la seva conca, d’acord amb la Directiva Marc de l’Aigua de la 
Unió Europea (Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d´octubre de 2000). 
Això implica el compromís d’aconseguir al llarg del riu i els seus afluents un bon estat ecològic de tot 
el seu ecosistema.   

Per tal d’implementar aquesta línia estratègica s’han definit uns objectius específics, d’entre els quals 
destaca la conservació i restauració de la biodiversitat de l’àmbit fluvial, aquest objectiu ens emmarca 
el present programa de control de la budleia. 

Aquesta iniciativa també intenta donar resposta a les inquietuds que alguns agents del territori han 
transmès al Consorci, sobre la necessitat d’actuar davant la invasió de vegetació al·lòctona a l’espai 
riberenc sobretot pel fet que la vegetació autòctona en resulta perjudicada i conseqüentment també la 
seva fauna i l’equilibri de l’ecosistema.  

 

 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  

CONTROL DE Buddleja davidii Franchet       

uts Descripció Amidament preu ut.  Import 

M2 

ANUALITAT 2019: CONTROL I MANTENIMENT DE 
BUDLEIA  
Segons protocol establert per al seu control 6.755 

0,454 
€/m2 3.066,77€ 



 

 

Import 
base 3.067€ 

IVA 21% 644€ 

TOTAL  3.711€ 

 

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 3.711 euros (IVA inclòs).  

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant els 
preus unitaris i l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. El pressupost comprèn la totalitat del 
contracte.  

 

INFORMO:  

Per a l’adjudicació del contracte corresponent als serveis de control d’espècies exòtiques (BUDLEIA) 
a l’Alt Ter vinculat al projecte EFA 218/16 Turisme Transfronterer Fluvial Sostenible (TTFS) es van 
demanar 3 pressupostos:  

- APREN SERVEIS AMBIENTALS 

- FUNDACIÓ MAP 

- JARDINERIA MONTURIOL   

 

El preu unitari (sense IVA) que han ofert les empreses ha estat:  

 

Base Licitació APREN SERVEIS 
AMBIENTALS 

FUNDACIÓ MAP JARDINERIA 
MONTURIOL   

0,454 €/m2 0,432 €/m2 0,39 €/m2 - €/m2 

 

Jardineria Monturiol no ha presentat proposició econòmica,  

 

PROPOSO 

Adjudicar el contracte corresponent als serveis de control de budleia a l’ALT TER vinculat al projecte 
EFA 218/16 Turisme Transfronterer Fluvial Sostenible (TTFS) A FUNDACIÓ MAP , sempre i quan 
compleixi el marc legal vigent aplicable.  

 



 

 

Vist el què disposa l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, pel qual es transposen les Directives del Parlament Europeu i el Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i d’acord amb l’article 118 de la citada Llei. 

Vist que d’acord amb les limitacions establertes legalment l’import del contracte no podrà ser 
superior a 15.000,00 euros sense IVA, ni la seva durada superior a 1 any. 
 
Atès que per tal de garantir la lliure concurrència, la transparència i la publicitat, s’han 
sol·licitat tres pressupostos a diferents empreses capacitades per a dur a terme aquesta 
obra, resultant la de la FUNDACIÓ MAP, l’oferta més avantatjosa pel Consorci del Ter 
segons consta en l’expedient de referència. 
 

Vist que l’aplicació pressupostària 1721T.22799 del pressupost de l’exercici 2019 té 
consignació suficient per formalitzar la contractació. 
 
La competència per a l’adopció d’aquesta resolució li correspon al Consell de Govern 
d’acord amb allò establert en els estatuts reguladors del Consorci del Ter publicats en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 15 d’abril de 2019, i en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona de data 12 d’abril de 2019. 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar la despesa per import màxim de 3.711,00 euros IVA inclòs i adjudicar a 
FUNDACIÓ MAP el contracte menor administratiu de serveis per dur a terme les tasques 
exposades, fent avinent que en el termini de deu dies haurà d’aportar la documentació 
acreditativa d’estar al corrent de pagament dels deutes amb la Seguretat Social i amb 
Hisenda, així com també la declaració de no incórrer en cap prohibició de contractar amb 
l’administració d’acord amb l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. 
 
Segon. Publicar un extracte d’aquesta resolució a la pàgina web del Consorci del Ter als 
efectes de donar compliment allò previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de la pròpia Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució als diferents licitadors per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
 
 
 
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president en funcions, senyor 
Joaquim Roca i Ventura a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a 
dur a terme els anteriors acords. 



 

 

 
Deliberacions 
El senyor Ponç Feliu, director del Consorci exposa quin ha estat el procediment de 
contractació i arrel de les diferents ofertes presentades, l’oferta més avantatjosa pel 
Consorci és la realitzada per la Fundació MAP. 
 
Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació. 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell 
de Govern. 
 
7.- APROVACIÓ D’INICI D’EXPEDIENT PER A LA TRAMITACIÓ DE LA RELACIÓ DEL 
LLOCS DE TREBALL, VALORACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DEL CONSORCI DEL 
TER I LES GESTIONS CORRESPONENTS PER A LA SEVA EXECUCIÓ. 
 
 
S’informa que, arrel de l’aprovació de l’RSAL (Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local) de 27 de desembre de 2013, el Consorci del Ter es va adscriure a 
l’Ajuntament de Girona. Tal adscripció obliga per una part al Consorci del Ter a traslladar els 
comptes a l’esmentat Ajuntament, el qual el consolida al seu pressupost i, per altra banda, 
serveix de pauta al Consorci per a les qüestions relatives al Personal i als Llocs de Treball.  
 
Així mateix, el Consorci està adherit pel què afecta al règim del personal a l’Acord regulador 
de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Girona, publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 30 de novembre de 2010. 
 
En aquests moments, l’Ajuntament de Girona està duent a terme una actualització de la 
plantilla, aprovant la Relació dels Llocs de Treball i la Valoració dels Llocs de Treball 
corresponents, així com la funcionarització del Personal Laboral que hi fa els serveis 
corresponents. Es proposa, doncs, seguir les mateixes pautes que l’Ajuntament de Girona, a 
través de l’aprovació dels esmentats documents, que són presentats a continuació i seguir la 
tramitació corresponent per a la funcionarització –o condició laboral que es correspongui-  
del personal del Consorci del Ter. 
 
A continuació s’adjunta la Relació dels Llocs de Treball del Consorci del Ter: 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓ LLOC DE TREBALL  



 

 

DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL : 

TÈCNIC/A DE PROJECTES 
 

R. JURÍDIC DOTACIÓ GRUP TIPUS LT 

 

ESCALA 

 

HORARI JORNADA 

Funcionari 1 A2 B Adm. General Ordinari  Ordinària  

FUNCIONS 

• Elaborar, redactar, dirigir i controlar l’execució de plans, projectes i memòries de gestió i ordenació fluvial 
• Preparar plecs de condicions tècniques per a la contractació de projectes i estudis, i la posterior direcció 
• Fer el seguiment tècnic del procés de contractació de projectes fins a la liquidació definitiva 
• Fer el seguiment de fonts de finançament i ajuts d’administracions (UE, Estat, Generalitat, Diputacions...) 
• Elaborar documentació per sol·licitud de convocatòries o subvencions 
• Vehicular les iniciatives que neixen a nivell municipal, així com proposar noves actuacions 
• Redactar informes sobre els plans, programes i projectes que afectin l’àmbit fluvial i els seus espais naturals 
• Supervisar i informar els projectes executats pels Ajuntaments que reben ajuts del Consorci 
• Redactar informes tècnics en matèria de patrimoni natural en relació al riu Ter i la seva conca 
• Realitzar estudis d’impacte ambiental, estudis de diagnosi i control del medi ambient 
• Col·laborar amb professionals d’altres disciplines i responsables del servei en l’elaboració de projectes del Ter 
• Assessorar i donar suport tècnic en patrimoni natural i desenvolupament local a nivell intern i extern 
• Gestionar, realitzar i col·laborar en actuacions dins l’àmbit de la competència professional (presa de dades mediambiental, seguiments de flora i 

fauna, campanes de difusió, avaluacions d’impacte, elaboració de plànols) 
• Elaborar propostes, memòries i informes en relació a la Ruta del Ter, l’ordenació d’ús públic i creació de serveis 
• Elaboració de continguts i seguiment del disseny d’elements d’ús públic instal·lats al territori i material editat 
• Coordinar la gestió ordinària dins el seu àmbit de treball 
• Atendre i mantenir les gestions de coordinació amb el conjunt de municipis i davant d’altres organismes 
• Desenvolupar projectes de patrimoni natural o cultural en l’àmbit del Consorci 
• Fer el seguiment de camp dels projectes en execució 
• Vetllar pel compliment de la normativa de seguretat i riscos laborals 
• Realitzar tasques de recolzament en tasques de projectes o activitats de caire públic del Consorci 
• Elaboració de plànols bàsics i realitzar el manteniment i actualització de la cartografia i el SIG 
• Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu superior 

 

REQUISITS PER A LA SEVA OCUPACIÓ 

• Capacitat per aplicar eines de gestió de projectes i capacitat d’anàlisi i diagnòstic 
• Capacitat de fer feina de camp de forma autònoma en espais naturals 
• Coneixements de SIG i cartografia 
• Coneixements de prevenció de riscos laborals i en seguretat i salut 
• Coneixements d’espais naturals, territori, hàbitats, fauna i flora 
• Coneixements en desenvolupament local i promoció territorial 
• Coneixements de la normativa i dels procediments aplicables al llocs de treball 
• Domini de les eines informàtiques bàsiques i pròpies necessàries per al lloc de treball 
• Certificat de nivell de suficiència de català (C1) 
• Titulació universitària de grau o diplomatura 
• Carnet de conduir 

OBSERVACIONS 

• Horari flexible (disponibilitat de tardes, caps de setmana, de forma puntual i programada) 

 

DESCRIPCIÓ LLOC DE TREBALL  Codi: CTA201 



 

 

Revisió: 1 

Data: 2019 

DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL : 

TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ 
 

R. JURÍDIC DOTACIÓ GRUP TIPUS LT 

 

ESCALA 

 

HORARI JORNADA PROVISIÓ 

Funcionari 1 A2 B Adm. General Ordinari  Ordinària  CG 

FUNCIONS 

• Elaborar informes i propostes tècniques, i tramitar subvencions i ajuts 
• Gestionar programes o projectes relacionats amb el seu àmbit de treball 
• Coordinar la gestió ordinària dins el seu àmbit de treball 
• Atendre i mantenir les gestions de coordinació amb el conjunt de municipis 
• Atendre i mantenir les gestions de coordinació davant altres organismes 
• Donar suport a la direcció del Consorci en les tasques que es requereixi 
• Desenvolupar continguts del web i xarxes socials (web pròpia, web Ruta del Ter i d’altres projectes en curs) 
• Gestionar i mantenir el mailing de consorciats i mitjans de comunicació 
• Redacció de notícies i elaboració de convocatòries, notes i comunicats de premsa 
• Redacció i publicació de les notícies al butlletí mensual InfoTer 
• Relació amb els mitjans de comunicació i atenció a les peticions 
• Elaboració de reculls de premsa 
• Control i gestió de la política d’identitat visual 
• Gestió de l’arxiu fotogràfic i la bases de dades de fotografies 
• Coordinació i redacció de la memòria anual del Consorci 
• Coordinar la realització de fulletons i díptics promocionals 
• Gestió i organització d’actes protocolaris del Consorci 
• Gestió d’inscripcions i recolzament en tasques d’activitats de caire públic del Consorci  
• Donar suport puntual a tasques senyalització o manteniment de la Ruta del Ter 
• Coordinació de la protecció de dades amb l’empresa adjudicatària per part de l’oficina del Consorci 
• Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu superior 

 

REQUISITS PER A LA SEVA OCUPACIÓ 

• Capacitat per aplicar eines de gestió de projectes 
• Coneixements de les eines d’avaluació de programes 
• Domini del llenguatge i procediment administratiu i coneixements de l’organització 
• Coneixements de la normativa i dels procediments aplicables al llocs de treball 
• Domini de les eines informàtiques bàsiques i pròpies necessàries per al lloc de treball 
• Coneixement de disseny i programació web i de les xarxes socials 
• Certificat de nivell de suficiència de català (C1) 
• Valorable Certificat de nivell superior de català 
• Titulació universitària de grau  
• Valorable titulació de postgrau o màster  
• Carnet de conduir 

 

OBSERVACIONS 

• Horari flexible (disponibilitat de caps de setmana, de forma puntual i programada) 

 

 



 

 

     

DESCRIPCIÓ LLOC DE TREBALL  

Codi: CTA101 

Revisió: 1 

Data: 2019 

DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL : 

DIRECTOR/A 
 

R. JURÍDIC DOTACIÓ GRUP TIPUS LT 

 

ESCALA 

 

HORARI JORNADA PROVISIÓ 

Funcionari 1 A1 C Adm. General Ordinari  Especial  CE 

FUNCIONS 

• Dirigir i gestionar el Consorci i coordinació amb Presidència i el Consell de Govern 
• Elaborar i implementar programes i actuacions del Consorci  
• Dirigir i gestionar l’equip humà adscrit al Consorci 
• Elaborar informes tècnics propis de l’àmbit de treball 
• Elaborar la proposta de pressupost anual i, si s’escau, recerca de finançament extern 
• Gestionar i controlar el pressupost del Consorci, conjuntament a l’Interventor/a 
• Elevar anualment al Consell i a l’Assemblea la memòria anual d’activitats del Consorci  
• Preparar la documentació a la consideració del CG i de l’Assemblea General 
• Presentar propostes de millora de l’ens a consideració del CG i l’Assemblea General 
• Impulsar i dirigir programes, projectes i plans d’actuació 
• Recerca de nous projectes, ajuts i subvencions en l’àmbit d’actuació de l’ens 
• Atendre i mantenir les gestions de coordinació amb el conjunt de municipis 
• Supervisar contractes de serveis i obres amb els proveïdors 
• Detectar les necessitats formatives del servei i implantar les actuacions corresponents 
• Col·laborar amb el responsable polític corresponent en el bon funcionament de l’ens 
• Representar l’ens en les tasques i gestions de coordinació davant altres organismes 
• Assistir, si s’escau, en tasques de projectes o activitats de caire públic del Consorci 
• Recolzament en tasques tècniques al/la tècnic/a de projectes i de comunicació 
• Recolzament, si s’escau, en tasques tècniques de feina de camp  
• Realització de conferències, xerrades i presentacions públiques en àmbits diversos 
• Rendir comptes de la seva gestió davant del Consell de Govern i l’Assemblea General 
• Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pels òrgans competents 

 

REQUISITS PER A LA SEVA OCUPACIÓ 

• Capacitat per aplicar eines de gestió de projectes 
• Coneixements de les eines d’avaluació de programes 
• Coneixements de gestió de Recursos Humans 
• Coneixement de l’entorn territorial i normativa de l’àmbit específic del Consorci 
• Domini de les eines informàtiques bàsiques i pròpies necessàries per al lloc de treball 
• Certificat de nivell de suficiència de català (C1) 
• Valorable Certificat de nivell superior de català 
• Valorable coneixement d’altres idiomes, preferentment anglès i/o francès 
• Titulació universitària de grau o diplomatura 
• Carnet de conduir 

 

OBSERVACIONS 

• Horari flexible (tardes, caps de setmana, etc.) de forma sovintejada i no programada 



 

 

 
 
 

     

DESCRIPCIÓ LLOC DE TREBALL  

Codi: CTC101 

Revisió: 1 

Data: 2019 

DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL : 

RESPONSABLE DE GESTIÓ 
 

R. JURÍDIC DOTACIÓ GRUP TIPUS LT 

 

ESCALA 

 

HORARI JORNADA PROVISIÓ 

Funcionari 1 C1 B Adm. General Ordinari  Ordinària  CE 

FUNCIONS 

Dur a terme la gestió econòmica i administrativa del Consorci, conforme al marc legal i d’acord a les directrius de direcció, intervenció i secretaria 

1. Gestió administrativa 

• Gestionar i controlar els expedients administratius del Consorci 
• Organitzar l’atenció i la informació al públic i/o a l’usuari 
• Gestionar el registre d’entrades i sortides del Consorci (administrador) 
• Tramitar i fer el seguiment de la recollida de signatura d’aquells documents que ho requereixin 
• Donar suport de gestió al personal tècnic 
• Realitzar (o col·laborar en) la resolució de recursos i altres tràmits administratius  
• Elaborar i tramitar actes, certificats i altres documents que li siguin encomanats 
• Gestionar, mantenir i controlar els arxius i registres i bases de dades informàtiques 
• Manejar dispositius i equips informàtics propis del treball administratiu 
• Gestionar les subvencions rebudes i atorgades; preparació dels expedients per a l’aprovació i  justificació 
• Controlar els terminis d'acompliment de subvencions, juntament amb Secretaria-Intervenció i Direcció 
• Coordinar la gestió ordinària dins el seu àmbit de treball 
• Controlar les despeses derivades de dietes i transports del personal juntament amb la Direcció 
• Atendre les gestions de coordinació administrativa amb el conjunt de municipis 
• Atendre les gestions de coordinació administrativa davant altres organismes 
• Identificar les necessitats de material d’oficina 
• Coordinació de la protecció de dades amb l’empresa adjudicatària  
• Responsable del certificat electrònic de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 

 
2. Gestió econòmica 

• Realitzar (o col·laborar en la realització de) liquidacions i pressupostos 
• Gestionar, mantenir i controlar els comptes, junt al/la Director/a i Interventor/a 
• Col·laborar en l’elaboració del pressupost anual 
• Elaborar la liquidació del pressupost i el Compte general del Consorci, amb supervisió de la Intervenció 
• Coordinar , gestionar  i comptabilitzar el pressupost d’ingressos i despeses 
• Fer el seguiment i control de l’estat d’execució del pressupost 
• Col·laborar en el tancaments i obertures comptables i pressupostaris 
• Elaborar les liquidacions de l’Agència Tributària (model 111, 182, 190, 303,347,390) 
• Gestionar i mantenir els sistemes informàtics necessaris pel control i gestió del pressupost 
• Elaboració de dades trimestrals sobre el compliment de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
• Elaborar els indicadors mensuals i trimestrals dels terminis de pagament a proveïdors 
• Preparació de la documentació necessària per a les auditories 
• Mantenir l’inventari de les inversions realitzades 
• Realització de pagaments i transferències bancàries 
• Pagaments de nòmines als treballadors 
• Gestionar la bestreta d’efectiu caixa 
• Control calendaris laborals del personal, junt al Director/a 
• Gestionar el portal de la transparència 

 



 

 
 

3. Altres 

• Donar suport a la direcció del Consorci en les tasques que es requereixi 
• Recolzament esporàdic en tasques de projectes o activitats de caire públic del Consorci 
• Donar suport puntual a tasques senyalització o manteniment de la Ruta del Ter 
• Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu superior 

REQUISITS PER A LA SEVA OCUPACIÓ 

• Domini del llenguatge i procediment administratiu i coneixements de l’organització 
• Coneixements de la normativa i dels procediments aplicables al llocs de treball 
• Domini de les eines informàtiques bàsiques i pròpies necessàries per al lloc de treball 
• Gestió pressupostària 
• Gestió comptable 
• Domini del programa informàtic de comptabilitat (actualment sicalwin) 
• Fiscalitat a nivell bàsic 
• Certificat de nivell de suficiència de català (C1) 
• Títol de Batxillerat, CFGS o equivalent (FPII) 

 

OBSERVACIONS 

• Horari flexible (disponibilitat de caps de setmana, de forma puntual i programada) 

 

 
 
La competència per a l’adopció d’aquesta resolució li correspon al Consell de Govern 
d’acord amb allò establert en els estatuts reguladors del Consorci del Ter publicats en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 15 d’abril de 2019, i en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona de data 12 d’abril de 2019.  
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar l’inici de l’expedient per a la tramitació de la Relació del Llocs de Treball i la 
Valoració de Llocs de Treball del Personal del Consorci del Ter. 
 

Segon.  Aprovar l’inici de l’expedient per al procés de funcionarització –o condició laboral 
que s’escaigui- del Personal del Consorci del Ter. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució al Personal del Consorci del Ter i a l’Ajuntament de 
Girona, per al seu coneixement i a l’efecte corresponent. 
 
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president en funcions, senyor 
Joaquim Roca i Ventura a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a 
dur a terme els anteriors acords. 
 
Deliberacions 
S’informa que seguint els criteris establerts per l’Ajuntament de Girona i amb l’informe 
favorable per part del responsable del servei de l’Ajuntament de Girona es considera oportú 
procedir a l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball i la seva valoració. S’explica els 
tràmits que s’han dut a terme per tal de disposar d’aquesta proposta. 



 

 

 
Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació. 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell 
de Govern. 
 
 
8.- APROVACIÓ DE L’AJUT SOL·LICITAT PER PART DEL SR. EUDALD ALABAU PER 
A LA MILLORA ESTÈTICA DE LES RIBES DEL TER AL SEU PAS PER RIPOLL. 
 
Motivació 
El Sr. Eudald Alabau ha sol·licitat al Consorci del Ter un ajut per portar a terme una millora 
paisatgística i visual dels entorns del riu al seu pas pel nucli de Ripoll, on alguns espais 
fluvials es troben en males condicions fruit de l’incivisme d’algunes persones que han fet 
pintades i han embrutit els marges fluvials i els espais per on passa la Ruta del Ter.  
La proposta del senyor Alabau passa per condicionar i millorar estèticament aquests 
paisatges fluvials a través de la il·lustració de motius naturals tals com flora i fauna, tot 
netejant l’actual aspecte ple de pintades als espais esmentats, tal i com es proposta als 
documents presentats mitjançant la plataforma electrònica del Consorci del Ter. Per aquesta 
raó es proposa recolzar la iniciativa amb una aportació econòmica. 
 
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon al Consell de Govern del 
Consorci del Ter en virtut dels estatuts reguladors publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona de data 15 d’abril de 2019 i en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 12 d’abril de 2019. 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar la despesa corresponent a 200,00 euros per tal de poder adquirir productes 
ecològics per tal de dur a terme actuacions de pintura artística a l’entorn del riu Ter, fent 
avinent que prèviament s’haurà de disposar d’una memòria o esbós del què s’hagi de pintar 
amb indicació del lloc i autoritzacions de la propietat, si s’escau. 
 

Segon. Notificar aquesta resolució a l’interessat, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. Així mateix publicar l’adopció d’aquest acord a la pàgina web. 
 
Deliberacions 
Es cedeix la paraula al senyor Joaquim Colomer que exposa la diferent obra realitzada pel 
senyor Eudald Alabau i en destaca la seva implicació amb el medi ambient, i en particular 
amb el riu Ter.  Al respecte, s’informa que el senyor Alabau va formular sol·licitud de 
subvenció de 200 euros, si bé el problema és que s’ha de donar compliment a la normativa 
en matèria de subvencions i no es contempla cap subvenció d’aquest tipus adreçada a 
particulars per part del Consorci, de manera que s’hauria de denegar. No obstant, es 
considera possible l’adquisició de material per a realitzar diferents actuacions, i en aquest 



 

 

sentit no es veuria malament que s’adquirissin esprais, per a realitzar actuacions vinculades 
amb el riu Ter. Al respecte, intervé la senyora Marta Guillaumes que posa de manifest la 
necessitat que els esprais que es puguin adquirir sigui ecològics i no danyin el medi ambient. 
 
El senyor Joaquim Colomer comenta que es realitzarà una actuació de millora a l’entorn del 
riu Ter. 
 
Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació 
 
Votació  
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell 
de Govern  
 
 
9.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE GIRONA PER AL 
FINANÇAMENT D’UNA PART DE LES ACTUACIONS DE RECUPERACIÓ DE LA 
CONNECTIVITAT AL RIU TER ENTORN LA RESCLOSA DE LA PILASTRA I LA SÈQUIA 
MONAR. 
 
Motivació 
Com s’ha explicat al punt tercer i quart del present Consell de Govern i també a la sessió del 
Consell de Govern d’11 d’abril, el Consorci del Ter va sol·licitar una subvenció a l’Agència 
Catalana de l’Aigua per realitzar les obres de recuperació de la connectivitat a la resclosa de 
la Pilastra, que és l’espai on, al seu temps, capta l’aigua de la Sèquia Monar, la qual nodreix 
tota la plana i les hortes de Salt i Santa Eugènia de Ter. Aquesta actuació ve finançada en 
aproximadament dos terços del seu cost (100.000€) gràcies a l’ajut de l’Agència Catalana de 
l’Aigua mitjançant una convocatòria per a projectes en espais en custòdia, mentre que 
l’import restant és gràcies al present conveni amb l’Ajuntament de Girona (el qual al seu 
torn, conveniarà amb els Ajuntaments de Salt i de Bescanó una aportació determinada), el 
qual es proposa aprovar. 
 
L’article 103 de la CE, l’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del Sector Públic, l’article 150 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i l’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveuen expressament la possibilitat que les 
administracions públiques estableixin mitjançant el conveni una relació de cooperació 
consensuada per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. En aquest sentit 
seria aplicable també als conveni amb els particulars sobre la base de l’article 86 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
L’article 140 i concordants de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
prescriuen el deure de cooperació i assistència activa entre totes les administracions 
públiques en exercici de la potestat de programació de llurs facultats i d’exercici de les seves 
competències.  



 

 

 
L’art.25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en la 
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, atribueix al Municipi la competència “per a promoure tota mena 
d’activitats i prestar tots aquells serveis que contribueixin a satisfer les necessitats i 
aspiracions de la comunitat veïnal”. També així s’expressa l’art. 66 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

Art. 10 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 
144 c) i 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que, a banda de reflectir els deures de 
col·laboració i cooperació recíproca que vinculen totes les administracions públiques locals, 
estableixen clarament la possibilitat que aquests deures s’instrumenti a través de convenis 
interadministratius. 

La competència per a dictar aquesta resolució li correspon al Consell de Govern del 
Consorci del Ter en virtut dels estatuts reguladors publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona de data 15 d’abril de 2019 i en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 12 d’abril de 2019. 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar el conveni amb l’Ajuntament de Girona, per al finançament d’una part de les 
actuacions de recuperació de la connectivitat al riu Ter entorn la resclosa de La Pilastra i la 
Sèquia Monar, en els termes expressats en la proposta següent: 
 
“REUNITS: 

D’una part el Consorci del Ter, amb NIF P0800060F, representat pel seu president, senyor Joaquim Roca i Ventura, actuant en 
nom i representació del Consorci d’acord amb l’article 18.a) dels estatuts del Consorci, publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona de data 19 de novembre  de 2015. 

De l’altra part, l’Ajuntament de Girona, amb NIF P1708500B, representat per l’alcaldessa, la senyora Marta Madrenas i Mir, 
expressament facultada per aquest acte segons resolució de la Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2019, assistida pel 
secretari general de l’Ajuntament de Girona, senyor José Ignacio Araujo Gómez. 

Les parts es reconeixent mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest conveni i 

MANIFESTEN: 

I.-  Que per acord del Ple de l’Ajuntament de Girona de 14 de juliol de 1998, es va aprovar definitivament els estatuts del 
Consorci Alba-Ter, del qual l’Ajuntament de Girona és un dels promotors, com recull l’article 2 dels estatuts de 1998. Així 
mateix, l’art. 2 dels vigents estatuts del Consorci del Ter (abans Consorci Alba-Ter), publicats al BOP de 15/04/2019, recull que 
l’Ajuntament de Girona forma part del Consorci del Ter. 

II. Que el “Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Bescanó, Salt i Girona i els altres usuaris de la Sèquia Monar per 
a gestió provisional de les despeses relacionades amb la Sèquia Monar i per les actuacions relacionades amb la constitució de 
la comunitat d’usuaris de la Sèquia Monar”, signat el 4 de novembre de 2016, té per objecte, a part d’impulsar i preparar la 
constitució de la Comunitat d’usuaris, la regulació de les actuacions necessàries per a mantenir la Sèquia Monar 
transitòriament fins a la constitució de la Comunitat d’usuaris de la Sèquia Monar. 

III.- Que la Comissió gestora per a la constitució de la comunitat d’usuaris de la Sèquia Monar, com consta en l’acta de la 
reunió de 13 de setembre de 2018, considera la despesa per a l’actuació a realitzar “Recuperació de la connectivitat al riu Ter 



 

 
entorn la resclosa de la Pilastra” com a urgent, necessària i imprescindible i demana a l’Ajuntament de Girona que anticipi els 
recursos del cofinançament, essent aquests objecte de reintegrament a aquesta entitat al moment de tenir constituïda la 
comunitat d’usuaris. 

IV.- Que l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant ACA), en resolució de 31 de gener de 2019, va aprovar “Reconèixer com a 
beneficiaris de les subvencions per actuacions de recuperació de riberes i de millora de l’estat ecològic en zones humides amb 
acords de custòdia, les següents entitats sol·licitats...” entre les qual hi ha el Consorci del Ter amb l’actuació “Recuperació de la 
connectivitat al riu Ter entorn la resclosa de la Pilastra” (expedient ACA110/18/00004) amb un import subvencionable de 
100.000 €. 

V.- Que per decret d’alcaldia de 26 de març de 2019, l’Ajuntament de Girona va  donar conformitat a la memòria «Recuperació 
de la connectivitat al riu Ter entorn la resclosa de la Pilastra” i va facultar al Consorci del Ter, amb NIF P0800060F,  per a 
l’execució de l’actuació, en tant que ens supramunicipal amb competències en l’objecte i territori afectat. 

VI.- Que d’acord amb l’apartat 3 f) de l’article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’Ajuntament de Girona té competències pròpies en les matèria de protecció del 
medi. En el mateix sentit s’expressa l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en la seva 
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local. 

VII.- Que els objectius del Consorci del Ter són en bona part coincidents amb els esmentats en els punts anteriors i té 
competència en la determinació, coordinació i execució de totes les accions de desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter 
que sorgeixin a partir dels projectes i accions o d’altres iniciatives locals o supra-locals; i té competència en promoure i 
col·laborar en totes aquelles activitats conduents al desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter,  vetllant per la conservació 
i millora, com així consta en l’article 5 dels seus estatuts. 

VIII.- Que el Consorci del Ter treballa activament per a promoure la conservació dels espais naturals, fauna, flora, hàbitats i 
ecosistemes fluvials al seu àmbit d’actuació, així com en la divulgació del patrimoni natural i cultural fluvial, i en la sensibilització 
i dinamització del territori, ja sigui des del vessant públic amb la col·laboració dels Ajuntaments, Consells Comarcals i altres ens 
públics, com amb la implicació de la iniciativa privada d’aquest territori. 

IX.- Que entre l’Ajuntament de Girona i el Consorci del Ter existeix una tradició de col·laboració que es posa de manifest en els 
diferents convenis subscrits fins al moment. 

X.- Que entre l’Ajuntament de Girona i el Consorci del Ter existeix l’interès i la voluntat de cooperar per dur a terme les 
actuacions necessàries per a mantenir la Sèquia Monar que facin més eficaç la consecució dels objectius esmentats. 

XI.- Que l’article 103 de la CE, l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, l’article 150 del 
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveuen expressament la possibilitat que les administracions 
públiques estableixin mitjançant convenis, una relació de cooperació consensuada per a la prestació de serveis o per al 
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. Aquest règim 
és extrapolable a l’establiment de col·laboració entre l’administració i els particulars, quan tenen per objecte igualment la millora 
en la gestió dels serveis o de les condicions de desenvolupament de les competències amb l’objectiu de la satisfacció de 
l’interès general. 

XII.- Que l’article 140 i concordants de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, prescriuen el deure de 
cooperació i assistència activa entre totes les administracions públiques en exercici de la potestat de programació de llurs 
facultats i d’exercici de les seves competències. 

XIII.- Que en compliment del mateix principi l’art. 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, regula la possibilitat genèrica (encara que sigui referint-se al supòsit d’acabament convencional dels 
procediments) d’establiment de convenis entre l’administració pública i subjectes sotmesos al dret privat que tinguin per objecte 
“la satisfacció de l’interès públic”. 

XIV.- Que l’article 4 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic 
exclou de la seva aplicació aquells convenis que pugui concertar l’administració amb persones físiques o jurídiques subjectes al 
dret privat. L’article 25 del mateix text legal estableix amb caràcter general que les administracions públiques podran incloure 
als seus contractes (i per extensió als convenis subscrits) els contractes, pactes i condicions que tinguin per convenient sempre 
que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídics o als principis de la bona administració.   

XV.- Que el pacte cinquè, Despeses urgents i necessàries relacionades amb la Sèquia Monar, del conveni mencionat en el 
punt I diu que “Qualsevol dels Usuaris podrà avançar, en concepte de “a compte”, previ acord de la Comissió gestora i 
redactora, les despeses de caire urgent que siguin necessàries i imprescindibles pel correcte funcionament de la Sèquia Monar 



 

 
i els béns adscrits a la Sèquia abans de la constitució de la Comunitat. Aquestes despeses s’imputaran a la resta d’Usuaris, en 
el moment de la constitució de la Comunitat d’usuaris, en funció del criteri de repartiment que s’acordi en els Estatuts 
corresponents.” 

Per tot això, les parts expressen el seu interès i voluntat de cooperar i acorden l’atorgament d’aquest conveni, de comú acord, 
que regirà per les clàusules següents: 

CLÀUSULES: 

PRIMERA.- Objecte 

L’objecte del conveni és cooperar per a l’actuació urgent, necessària i imprescindible pel correcte funcionament de la Sèquia 
Monar, en els termes descrits en la memòria  “Recuperació de la connectivitat al riu Ter entorn la resclosa de la Pilastra” (en 
endavant la memòria). 

SEGONA.- Competència 

D’acord amb l’article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, l’Ajuntament de Girona té competències pròpies en les matèria objecte d’aquest conveni, en tant que en té 
en la protecció del medi i el subministrament d’aigua. 

El Consorci del Ter també té competències en la matèria objecte d’aquest conveni, d’acord amb l’article 5 dels seus estatuts. 

La titularitat dels efectes del compliment dels objectius serà d’ambdues parts indistintament i de la comunitat de regants en 
constitució. 

TERCERA.- Naturalesa i règim jurídic 

Atès que es persegueix un objectiu comú, d’interès públic, a implementar a la Sèquia Monar, de la forma més eficaç i millorant 
la eficiència de la gestió pública municipal, que suposa la formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles.  

Atès que la vinculació és de mutu acord i voluntària, genera drets i obligacions a les parts, i no suposa la transferència de 
competències, sinó l’exercici de comunes. 

Atès que no existeix onerositat en l’establiment del conveni, en quan l’aportació econòmica és per cobrir el cost de l’execució 
del conveni  i correspon al cost real de les accions en la Sèquia Monar i que en cap cas és superior al preu del mercat. 

Atès que el conveni no té per objecte prestacions pròpies dels contractes ni el caràcter de les accions no és contractual, 
d’acord amb l’art. 6 de la llei 8/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a les relacions obligacionals 
que estan excloses de l’àmbit de la llei i les condicions que han de complir per estar-ho.  

D’acord amb l’article 47.2a) de la llei 40/2018, d’1 d’octubre de Régim Jurídic del Sector LRJSP i el capítol II del títol IX de la llei 
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i  Públic. 

La naturalesa jurídica d’aquest conveni de cooperació és administrativa, de manera que davant de qualsevol interpretació i/o 
aplicació del conveni, a manca de comú acord, serà la jurisdicció contenciosa administrativa la competent per a la seva 
resolució. Les parts  es sotmeten de forma expressa als Jutjats Contenciosos Administratius de Girona. 

QUARTA.- Compromisos de l’Ajuntament de Girona 

1) Avançar l’import no subvencionat per l’ACA per a l’actuació 1) Avançar l’import no subvencionat per l’ACA per a l’actuació 
“Recuperació de la connectivitat al riu Ter entorn la resclosa de la Pilastra” 

2) Aprovar l’entrega a compte a la comunitat d’usuaris de la Sèquia Monar d’import de cinquanta mil nou-cents vuitanta-sis 
euros i quaranta-cinc cèntims (50.986,45 €) als efectes de cofinançar l’actuació. 

3) Considerar el Consorci del Ter l’ens beneficiari de l’entrega a compte a aprovar d’acord amb l’apartat anterior, atès que ha 
estat degudament facultat  per executar l’actuació i en tant que ens supramunicipal amb competències en l’objecte i territori 
afectat. 

4) Reconèixer l’obligació i efectuar l’entrega a compte de 50.986,45 € a favor del Consorci del Ter. 

5) Vetllar per al compliment de l’execució de l’actuació en els termes descrits en la memòria. 



 

 
6) Atorgar al Consorci del Ter, un cop justificada l’entrega a compte, un termini, que no podrà excedir de deu dies, per 
presentar, millorar, esmenar o aclarir la part de la justificació de l’entrega a compte en la qual la Intervenció de Fons hagi 
detectat alguna irregularitat. 

CINQUENA.- Compromisos del Consorci del Ter 

1) Desenvolupar onerosament l’actuació descrita en la memòria “Recuperació de la connectivitat al riu Ter entorn la resclosa de 
la Pilastra”. 

2) Fer-se responsable durant l’execució de l’actuació descrita en la memòria, dels possibles danys i perjudicis que es puguin 
causar com a conseqüència de la seva realització. 

3) Permetre a l’Ajuntament de Girona consultar i obtenir els certificats d’estar el Consorci del Ter al corrent de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, perceptius per rebre l’entrega a compte.  

4) Destinar exclusivament la quantitat percebuda a l’objecte del conveni i per a la qual ha estat autoritzada, la descrita a la 
memòria. 

a) Ser responsable dels deutes que contregui per donar a les actuacions de la memòria major extensió que la suma 
rebuda a compte més la part subvencionada per l’ACA.. 

 

5) Justificar les despeses derivades de l’execució de les accions descrites en la memòria, en els termes següents: 

a) La justificació es farà un cop acabades les actuacions i com a màxim en un termini de dos mesos després de la 
justificació de la subvenció a l’ACA. 
 

b) La justificació contindrà una llista detallada de les factures pagades, comptes o rebuts, amb els descomptes a què 
estan sotmesos, de la totalitat de les accions de la memòria. 

 

c) La justificació implicarà la presentació dels justificants de les empreses proveïdores, amb la seva identificació (nom, 
cognoms, raó social, adreça, NIF), amb la data d’emissió, concepte i import, que corresponguin i importin la quantitat 
rebuda de l’Ajuntament de Girona. 
 

d) La justificació, en cap cas, serà superior als preus de mercat, ni al cost de les accions no subvencionades per l’ACA 
referides a les actuacions incloses a la memòria. 

 

6) Reintegrar a l’Ajuntament de Girona els imports que corresponguin, en cas que es produeixin baixes en el procediment 
d’adjudicació, o en l’execució de les actuacions descrites en la memòria, o en la part no subvencionada per l’ACA. Així mateix, 
seran objecte de reintegrament les despeses que no es justifiquin en forma i termini.   

7) Fer constar la cooperació de l’Ajuntament de Girona en tota la difusió, publicitat i senyalítica que es faci en el marc de 
l’actuació descrita en la memòria. 

SISENA.- Finançament 

L’aportació econòmica necessària per cobrir el cost d’execució del conveni importa un total de cinquanta mil nou-cents vuitanta-
sis euros i quaranta-cinc cèntims (50.986,45 €) que serà amb càrrec de la partida pressupostària municipal 
2019.740.17200.82120 – Entrega a compte comunitat usuaris Sèquia. 

SETENA- Seguiment i interpretació del conveni 

Per al seguiment, vigilància i control de l’execució i desenvolupament del conveni, les parts designen un únic responsable: el 
cap d’àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació, que vetllarà el compliment dels termes pactats, amb la 
potestat de convocar les parts en cas de ser necessari resoldre problemes d’interpretació i compliment. L’Ajuntament de Girona 
es reserva la facultat última d’interpretar les clàusules del conveni i resoldre els dubtes que pogués generar el seu compliment.  

VUITENA.- Durada i vigència 

El termini de vigència del conveni s’estableix per un any des de la data de la seva signatura, sense perjudici de que es pugui 
prorrogar per acord exprés de les parts, fins a un màxim d’un any més, en cas que s’enredereixi l’execució de l’actuació.  



 

 
Novena.- Resolució del conveni 

El conveni de cooperació s’extingeix pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per incórrer en causa 
de resolució. Són causes de resolució: 

1) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver acordat la seva pròrroga. 

2) L’acord unànime de les parts signants. 

3) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels signats. 

4) Per qualsevol altre causa prevista legalment. 

La resolució del conveni de cooperació per causes imputables al Consorci del Ter només comportarà l’obligació de liquidar les 
actuacions totalment acabades i justificades que comptin amb la corresponent conformitat. 

I per tal que consti, en prova de conformitat amb el què s’ha pactat i amb el compromís de complir-ho de bona fe, es subscriu el 
present conveni de cooperació”  

 

Segon. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Girona, per al seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. Així mateix publicar l’adopció d’aquest acord a la pàgina web i una 
ressenya en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president en funcions, senyor 
Joaquim Roca i Ventura a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a 
dur a terme els anteriors acords. 
 
Deliberacions 
El director del Consorci, senyor Feliu informa que l’objecte d’aquesta proposta és aprovar el 
conveni per tal que es pugui dur a terme un actuació necessària i imprescindible pel correcte 
funcionament de la Sèquia Monar, en els termes descrits en la memòria  “Recuperació de la 
connectivitat al riu Ter entorn la resclosa de la Pilastra”  
 
Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació. 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell 
de Govern. 
 
 

10.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE FUNDACIÓ AGBAR I EL CONSORCI DEL TER 
PER A L’ANY 2019 
 
Motivació 
Durant els darrers anys, el Consorci del Ter ha establert un conveni de col·laboració amb la 
Fundació AGBAR, per a la realització de diferents actuacions de millora del patrimoni natural 
i ambiental del riu Ter, així com la dinamització del territori i la Ruta del Ter. Amb la present 
proposta, es preveu donar continuïtat a l’esmentat conveni, en els termes presentats a 
continuació. 
 



 

 

L’article 103 de la CE, l’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del Sector Públic, l’article 150 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i l’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveuen expressament la possibilitat que les 
administracions públiques estableixin mitjançant el conveni una relació de cooperació 
consensuada per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. 
 
L’article 140 i concordants de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
prescriuen el deure de cooperació i assistència activa entre totes les administracions 
públiques en exercici de la potestat de programació de llurs facultats i d’exercici de les seves 
competències.  
 
L’art.25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en la 
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, atribueix al Municipi la competència “per a promoure tota mena 
d’activitats i prestar tots aquells serveis que contribueixin a satisfer les necessitats i 
aspiracions de la comunitat veïnal”. També així s’expressa l’art. 66 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

Art. 10 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 
144 c) i 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que, a banda de reflectir els deures de 
col·laboració i cooperació recíproca que vinculen totes les administracions públiques locals, 
estableixen clarament la possibilitat que aquests deures s’instrumenti a través de convenis 
interadministratius. 

La competència per a dictar aquesta resolució li correspon al Consell de Govern del 
Consorci del Ter en virtut dels estatuts reguladors publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona de data 15 d’abril de 2019 i en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 12 d’abril de 2019. 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci del Ter i la Fundació AGBAR  
que es transcriu a continuació: 
 
“R E U N I T S 
 
D’una part, el Sr. EDUARD PALLEJÀ I SEDÓ, com a Gerent de la FUNDACIÓ AGBAR, Fundació privada subjecta a legislació 
de Catalunya, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 269, amb domicili a Cornellà 
de Llobregat (Barcelona), carretera de Sant Joan Despí, 1, 08940 amb CIF núm. G-58120353 segons escriptura atorgada 
davant el Notari de Barcelona, Maria Isabel Gabarro Miquel en data 28 d’abril de 2017, amb el número 1.050 del seu protocol. 
 
D’altra banda, el senyor JOAQUIM ROCA I VENTURA, president en funcions del CONSORCI DEL TER, autoritzat per aquest 
acte de conformitat amb el que disposen els articles 18.e) i 18.a) dels Estatuts del Consorci del Ter, i d’acord amb el seu 
nomenament com a president del Consorci adoptat en data 30 de setembre de 2015, entitat amb CIF núm. P0800060F, i 



 

 
facultat per a signar aquest document en virtut de l’acord del Consell de Govern de data 4 de juliol de 2019, assistit pel secretari 
interventor del Consorci del Ter. 
 
A l'efecte del present Conveni, Fundació Agbar i Consorci del Ter seran denominades conjuntament com "les parts" i individual 
i indistintament com "la Part". 
 
Cadascuna de les parts manifesta que el seu càrrec o apoderament, segons correspongui, segueix vigent i que no ha estat 
revocat, així com que té capacitat per a obligar-se i formalitzar el present Conveni en els termes que s'estableixen en el present 
document i, 
 
EXPOSEN 
 
I. Que Fundació Agbar és una Fundació Privada, que té per objecte promoure i fomentar, sense ànim de lucre, accions sobre 
sostenibilitat o desenvolupament sostenible en els seus tres vectors de protecció del medi ambient, d’equitat social i de 
creixement econòmic, mitjançant la investigació, la innovació i la difusió del coneixement així com el desenvolupament de 
projectes d'assistència social. La Fundació Agbar vetllarà per la millora de la qualitat de vida de les persones, i per això podrà 
desenvolupar activitats científiques, culturals, benèfiques i docents, i dins de les esmentades finalitats genèriques, en la mesura 
en què ho permetin els seus recursos econòmics. 
 
II. Que el Consorci del Ter és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica pròpia i regida per la Llei 26 
/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, format per 69 Ajuntaments 
i 5 Consells Comarcals de la conca del riu Ter. Crea i gestiona serveis o activitats d’interès comú, partint sempre de la iniciativa 
local, a tot el territori del riu Ter a través de quatre àmbits d’actuació: patrimoni natural, patrimoni cultural, promoció econòmica i 
turisme, i comunicació i sensibilització. El Consorci pretén representar tots els òrgans de l’administració, així com els agents 
socials, econòmics i polítics de la conca del riu Ter. 
 
III. Que el Consorci del Ter ha comunicat a l'Administració Tributària en temps i forma l'opció per l'aplicació del règim fiscal 
especial regulat en el títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels 
incentius fiscals al mecenatge, i no ha renunciat a aquest, estant inclosa en les regulades a l'article 16 de la referida Llei. 
 
IV. Que en cap cas l'aportació econòmica a realitzar per Fundació Agbar al Consorci del Ter podrà efectuar-se amb el propòsit 
de prometre, oferir o assegurar avantatges competitius per a la Fundació Agbar. 
 
V. Que les parts, en ús de les seves facultats, acorden formalitzar el present conveni de col·laboració amb subjecció a les 
següents 
 
C L À U S U L ES 
 
PRIMERA.-OBJECTE 
 
Pel present conveni, Fundació Agbar i el Consorci del Ter acorden la col·laboració econòmica de la Fundació Agbar en el seu 
programa de millora dels espais fluvials del riu Ter, tal com es detalla a l’Annex I del present conveni. 
 
SEGONA.- APORTACIÓ ECONÒMICA 
 
La Fundació Agbar aportarà la quantitat de dotze mil euros (12.000€) per contribuir al projecte objecte d’aquest conveni, 
mitjançant transferència bancària al compte corrent ES31-0182-6035-4902-0156-2174 del qual és titular el Consorci del Ter, i 
l'aportació econòmica es realitzarà no més tard del 30 de setembre de 2019. L'esmentada quantitat es lliurarà amb caràcter de 
col·laboració en els termes que preveu l'article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense 
fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 
Un cop rebuda la referida aportació, el Consorci del Ter expedirà a favor de Fundació Agbar, la certificació acreditativa de la 
mateixa, en els termes que estableix la Llei esmentada. 
 
TERCERA.- ALTRES DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
En virtut d'aquest conveni, el Consorci del Ter s'obliga a: 
a) Organitzar i realitzar les activitats del projecte objecte d’aquest conveni abans del 30 de juny de 2020 
 
b) Donar difusió de la col·laboració de la Fundació Agbar a les actuacions públiques que desenvolupi, durant la vigència 
d'aquest conveni. La imatge corporativa o logotip que es difondrà serà la de la Fundació Agbar, prèvia autorització d'aquesta 
última. 
 



 

 
La Fundació Agbar s'obliga amb el Consorci del Ter a: 
 
a) Aportar l'ajuda econòmica en la forma i terminis establerts en la segona clàusula. 
 
b) Cedir l'ús no exclusiu, temporal i als únics efectes del compliment del present conveni de la seva imatge corporativa o 
logotip. Aquesta cessió temporal i no exclusiva no comporta dret de propietat sobre la imatge, marca o logotip a favor del 
Consorci del Ter. 
 
c) La Fundació Agbar no serà considerada en cap cas com a responsable de l'organització de les activitats o ocupador de les 
persones que puguin intervenir, quedant exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se d'aquests supòsits. 
 
Per la seva banda, la Fundació Agbar tindrà dret a: 
 
a) Examinar i aprovar l'aplicació que es realitzarà de la seva imatge corporativa. 
 
b) Publicar i difondre pels seus propis mitjans, si així ho decideix, ja sigui en publicacions, pàgines web o per qualsevol altre 
mitjà, aquesta col·laboració amb el Consorci del Ter. 
 
Les parts es comprometen a mantenir la confidencialitat sobre les clàusules d'aquest conveni i a no revelar-les sense la prèvia 
autorització per escrit de l'altra part. 
 
QUARTA.- DURADA 
 
El present conveni entra en vigor en data 5 de juliol de 2019, i la seva vigència finalitzarà el 30 de juny de 2020 
Podrà ser renovat, previ acord exprés i per escrit de les dues parts, excloent expressament la pròrroga automàtica 
 
CINQUENA.- ETICA EMPRESARIAL 
 
El Consorci del Ter manifesta formalment que -coneixent prèviament a l'atorgament del present Conveni el Codi Ètic de 
Fundació Agbar disponible a 
http://www.fundacioagbar.org/media/transparency/FundacioAgbar_Codi_Bon_Govern6bc7cf1b82.pdf en el qual s'agrupen les 
seves normes d'actuació i principis generals del seu Sistema de Prevenció de delictes, dirigit a prevenir o reduir 
significativament el risc de comissió de delictes i facilitar la seva detecció - comprèn, accepta i assumeix els seus valors i 
principis, trobant-se en disposició d'aplicar-los i que farà tots els esforços per a això en la seva organització i que es assegurarà 
que el personal assignat o relacionat amb aquest Contracte accepta el compliment, [sent coneixedor que el seu incompliment 
podrà comportar la resolució d'aquest Conveni]. 
 
Igualment el Consorci del Ter expressa i comunica que aplicarà els seus millors esforços i adoptarà les mesures necessàries 
per disposar de mètodes eficaços per a la Prevenció de Delictes de la Persona Jurídica en l'àmbit de la seva organització de 
conformitat amb l'art. 31 bis i concordants del Codi Penal, tant en aquest Conveni com en el conjunt les activitats realitzades 
que tinguin relació directa o indirecta amb el mateix. 
 
Durant la vigència del Conveni, Fundació Agbar es reserva el dret de verificar el compliment del Codi Ètic per part del Consorci 
del Ter i el personal assignat per aquest en relació amb aquest Conveni, mitjançant mecanismes d'avaluació interns i / o 
externs. 
 
L'incompliment de la present clàusula per part del Consorci del Ter donarà lloc a l'exercici de quantes accions legals, civils i / o 
penals, consideri pertinents Fundació Agbar. 
 
SISENA.- EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
El present conveni s'extingirà per les següents causes: 
 
a) Per mutu acord de les parts; 
 
b) Per incompliment de les obligacions convencionals per qualsevol de les parts, a instància de la part complidora; 
 
c) Per les causes generals del dret. 
 
En qualsevol cas, quan l'extinció provoqui o causi danys i perjudicis, la part perjudicada pot reclamar el rescabalament i / o les 
indemnitzacions que siguin procedents. 
 
SETENA.- CESSIÓ 



 

 
 
Aquest conveni és personal entre les parts i no podrà ser cedit, total o parcialment, per cap d'elles sense el consentiment previ 
per escrit de l'altra part. 
 
VUITENA.- LLEI APLICABLE 
 
El present conveni té la qualificació jurídic-tributària de "conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general" en 
els termes del que disposa l'article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, i per tant la difusió per part del Consorci del Ter 
de la participació de la Fundació Agbar en les activitats objecte d'aquesta col·laboració no constitueix una prestació de serveis 
a l'efecte de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), i les quantitats lliurades per Fundació Agbar per aquest motiu rebran el 
tractament fiscal recollit en l'article 25 de la Llei 49/2002. 
 
NOVENA.- RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES 
 
Per resoldre qualsevol discrepància en la interpretació o aplicació del present conveni, les parts, amb expressa renúncia al fur 
que pogués correspondre'ls, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de 
Barcelona. 
 
DESENA.- INFORME 
 
A la finalització de la vigència del Conveni, el Consorci del Ter presentarà a la Fundació Agbar un informe explicatiu de 
l'aplicació dels fons percebuts, així com del resultat de les actuacions a què fa referència aquest conveni, sent suficient a 
aquests efectes la Memòria d'Activitats que anualment realitza el Consorci del Ter i que és aprovada pel seu Consell de 
Govern. 
 
ONZENA.- TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Les parts es comprometen a tractar les dades personals a les quals hagin pogut o puguin tenir accés en compliment d'aquest 
conveni d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i 
el seu Reglament de desenvolupament, no podent aplicar-los ni utilitzar-los per a finalitats diferents de les establertes en aquest 
conveni, ni comunicar-los, ni cedir-los a tercers. 
 
I en prova de conformitat signen el present conveni, per duplicat exemplar i a un sol efecte, a la ciutat i data indicades a 
l'encapçalament. 
 
Per Fundació Agbar     pel Consorci del Ter, 
 
Eduard Pallejà i Sedó     Joaquim Roca i Ventura 
 
 
Annex I 
 
El Consorci del Ter, gràcies a l’aportació de la Fundació AGBAR i de comú acord amb els Ajuntaments de la conca de l’Onyar, 
té previst donar continuïtat al projecte de creació de la Ruta de l’Onyar, després de la col·laboració de Fundació AGBAR durant 
l’any 2018 a definir el projecte d’aquesta nova ruta dels afluents del Ter.  
 
Cal recordar que les actuacions dutes a terme durant fins al moment han estat; 2012 (realització de l’inventari de fonts i 
recuperació de la font de Susqueda), 2013 (adequació de la font de Sant Julià de Ramis), 2014 (realització duna passera sobre 
la Riera de la Garriga), 2015 (millora d’un tram entre Sant Jordi Desvalls i Colomers), 2016 (senyalització integral de la Ruta del 
Ter des del naixement fins a la desembocadura), 2017 (realització d’una passera a Sant Julià de Ramis) i 2018 (redacció del 
projecte de la Ruta de l’Onyar). Enguany, doncs, es finalitzarà aquest projecte esmentat, a través de l’edició i col·locació dels 
plafons, cartells i senyalètica de la Ruta de l’Onyar (entre els municipis de Girona, Quart, Fornells de la Selva, Riudellots de la 
Selva, Campllong, Caldes de Malavella, Vilobí d’Onyar, Brunyola i enllaç amb la Ruta del Ter a Anglès i Bescanó). 
 



 

 

 
Mapa del traçat de la Ruta del Ter, que transcorre des del naixement del riu Ter al Pirineu fins a la Gola 
 
La creació de la Ruta de l’Onyar permetrà realitzar un nou itinerari d’un afluent (un dels més importants del curs baix del Ter) 
que donarà connexió amb la Ruta del Ter per part de diferents municipis de la seva conca. Es tracta d’un itinerari que presenta 
una gran bellesa i atractiu paisatgístic, entre les muntanyes de les estribacions del sud de Les Guilleries fins a desembocar al 
bell mig de la ciutat de Girona al riu Ter. Traçar aquest nou recorregut permetrà descobrir, conèixer i gaudir del patrimoni 
natural, del patrimoni cultural, del paisatge i del territori fluvial del riu Onyar al seu pas per la comarca del Gironès i La Selva. 
Part d’aquesta col·laboració anirà destinada a la dedicació tècnica en hores del personal propi per a l’elaboració de la 
senyalització, contingut dels plafons, reunions amb els Ajuntaments, gestió administrativa i tècnica del projecte, etc.  



 

 
                                            

 
     Exemple del disseny d’un dels plafons que aniran col·locats a cada municipi de la Ruta de l’Onyar” 

 
Segon. Notificar aquesta resolució a la Fundació AGBAR, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. Així mateix publicar l’adopció d’aquest acord a la pàgina web i una ressenya 
en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president en funcions, senyor 
Joaquim Roca i Ventura a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a 
dur a terme els anteriors acords. 
 
Deliberacions 
El director explica el contingut del conveni i la possibilitat de disposar de 12.000 euros per tal 
de dur a terme una actuació a la ruta de l’Onyar, extrem que valora molt positivament. 
 
Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació. 
 
Votació 



 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell 
de Govern. 
 
 
11.- APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LA FASE II DE LES ACTUACIONS PER A 
LA CREACIÓ D’HÀBITATS I REFUGIS DE RATPENATS A RIPOLL, BESCANÓ I GIRONA 
 
Motivació  
Durant els darrers dos anys, el Consorci del Ter ha iniciat un seguit d’actuacions destinades 
a la millora de les poblacions de quiròpters, un grup faunístic de gran interès ecològic, i amb 
espècies amenaçades i en regressió, totes elles protegides segons la legislació vigent.  
En concret, amb aquest acord es proposa la creació de nous refugis per a aquestes 
espècies en els àmbits de diferents espais en custòdia fluvials, com és el cas de la finca del 
Roig de Ripoll, del riu Ter al seu per Bescanó, i als entorns de Fontajau i el riu Ter al seu pas 
per Girona. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics del Consorci de data 2 de juliol de 2019, que es transcriu a 
continuació: 

 

“INFORME TÈCNIC PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE CORRESPONENT AL LOT 1  
CREACIÓ DE REFUGI PER A RATPENATS AL ROIG DE LA PROPOSTA DE VALORITZACIÓ 
DEL PATRIMONI NATURAL DE LA FINCA EN CUSTÒDIA FLUVIAL DEL ROIG (TM RIPOLL) i 
MILLORA DE LES POBLACIONS DE QUIRÒPTERS DEL TER (II).   

Na Teia Puigvert i Picart, tècnica de projectes del Consorci del Ter, emet aquest informe no vinculant 
que s’emmarca en les competències de l’article 5 dels estatuts del Consorci del Ter que en determina 
les finalitats. Aquest informe ha de permetre valorar les ofertes rebudes i que així, si s’escau, els 
òrgans de govern competents del Consorci del Ter puguin adjudicar el contracte corresponent al LOT 
1 de Creació de refugi per a ratpenats al Roig (TM Ripoll) de la proposta de Valorització del patrimoni 
natural de la finca en custòdia fluvial del roig (TM RIPOLL) i millora de les poblacions de quiròpters del 
TER (II).   

 

ANTECEDENTS 

El Consorci del Ter, ens format actualment per 68 ajuntaments i 5 consells comarcals, crea i gestiona 
serveis o activitats d’interès comú, partint sempre de la iniciativa local, a tot el territori del riu Ter a 
través de quatre àmbits d’actuació: patrimoni natural, patrimoni cultural, promoció econòmica i 
turisme, i comunicació i sensibilització. També promou projectes diversos en l’àmbit fluvial i col·labora 
amb els ajuntaments consorciats per tal d’elaborar i portar a terme projectes i actuacions relacionades 
amb el riu Ter i amb la protecció i difusió dels valors dels seus Espais Naturals Protegits.  

Durant el març de 2019 des dels serveis tècnics del Consorci del Ter es va  redactar la memòria 
tècnica de VALORITZACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL DE LA FINCA EN CUSTÒDIA FLUVIAL DEL 
ROIG (TM RIPOLL) I MILLORA DE LES POBLACIONS DE QUIRÒPTERS DEL TER (II).   

L’esmentada memòria es va presentar a la convocatòria de subvencions per al desenvolupament 
d’actuacions de conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural, any 2019 de la 
Diputació de Girona.  



 

 

La proposta presentada ha rebut finançament per executar-se. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona  en la sessió Ordinària que va tenir lloc el dia 18 de juny de 2019, va aprovar la resolució a les 
peticions d'ajuts per a la realització de projectes per al desenvolupament d'actuacions, per part de 
consorcis, de conservació del patrimoni natural en espais d'interès natural. Any 2019. Exp. 2019/75. 
Entre les quals, rep finançament (90%) la memòria del Consorci del Ter per a efectuar-se 
integrament.  

La memòria contempla treballs de diferent tipologia i es va demanar pressupost per a diferents lots.  

Els lots corresponen als conceptes i imports base de licitació següents :  

 

 

      
INVERSIÓ ( CAPÍTOL 6 )         

16.895,68 
€ 

CREACIÓ REFUGI EL ROIG T.M 
RIPOLL  

(LOT 1)     5.548,62 € 

ADEQUACIÓ DE REFUGIS 
RIBERES DEL BAIX TER (LOT 2):  

 ADEQUACIÓ REFUGI CASA COMPORTES 
MONAR T.M. BESCANÓ i AGUAIT FONTAJAU 
T.M. GIRONA   

11.347,06 
€ 

SERVEIS I MANTENIMENT  

( Capítol 2)         
11.997,15 

€ 

ACTUACIONS EL ROIG T.M. 
RIPOLL (LOT 3)     

10.632,27 
€ 

SERVEIS ESPECIALITZATS QUIRÒPTERS (LOT 4) TTMM RIPOLL, BESCANÓ I 
GIRONA   1.364,88€ 

Tal i com s’ha comunicat des de Direcció, amb el vist-i-plau previ des d’Intervenció, el Consorci del 
Ter compta amb el cofinançament necessari per a poder executar els treballs de Valorització del 
patrimoni natural de la finca en custòdia fluvial del roig (TM RIPOLL) i millora de les poblacions de 
quiròpters del TER (II), , amb càrrec a les partides 2019. 1721.22799 i 2019.1721.65000  del 
pressupost de despeses per a l’exercici 2019.  

OBJECTE DEL CONTRACTE: LOT 1 CREACIÓ DE REFUGIS PER A RATPENATS AL ROIG 



 

 

Es crearà un refugi adossat al canal. Les característiques del qual seguirien el següent esquema: 

 

 

S’utilitzarien dos espais entre contraforts de la part on el canal té més alçada. S’aprofitaria la base 
existent entre contraforts i s’utilitzarien dos dels espais entre contraforts, a la zona on aquests són 
més alts. S’efectuaria amb paret de bloc i coberta plana. Constaria d’una obertura d’un metre per un 
metre al sector nord  i dues obertures menors (de petites dimensions) per a ventilació, una al nord i 
l’altre al sud. Es remolinaria tot el refugi per a la seva integració en el conjunt del canal o bé 
s’utilitzaria bloc decoratiu. S’instal·larà una placa informativa de l’existència del refugi, de la protecció 
legal dels ratpenats i de prohibició de no entrar en aquests espais.  

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:  

CREACIÓ REFUGI EL ROIG T.M RIPOLL (LOT 1)     5.548,62 € 

Sanejament i neteja zona 1 216,00 € 216,00 € 45,36 € 261,36 € 

m2. Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de 
fàbrica de bloc 2CV de formigó, split dues cares 
oposades color gris, 40x20x20 cm, resistència 
normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb 
morter de ciment industrial, color gris, M-7,5, 
subministrat a granel, amb peces especials tals 
com a mitjos blocs i blocs de cantonada. El preu 
inclou formació de bancada de formigó armat, 
30x20cm.  27,7 57,72 € 1.598,84 € 335,76 € 1.934,60 € 



 

 
m2. Coberta plana transitable, no ventilada, amb 
supervisells, tipo convencional, pendent del 1% al 
5%, per a trànsit de vianants privat, composta de: 
formació de pendents: formigó lleuger, de 
resistència a compressió 2,0 MPa i 690 kg/m³ de 
densitat, , amb espessor medi de 10 cm, acabat 
amb capa de regularització de morter de ciment, 
industrial, M-5 de 2 cm d'espessor; aïllament 
tèrmic: panell rígid de llana mineral soldable, 
hidrofugada, de 50 mm d'espessor; 
impermeabilització monocapa adherida: làmina 
de betum modificat amb elastòmer SBS, 
LBM(SBS)-40-FP, totalment adherida amb 
bufador; capa separadora sota protecció: 
geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster 
unides per tiretes, (200 g/m²);  6,16 114,36 € 704,45 € 147,93 € 852,39 € 

Creació d'obertures: porta (1x1m) i dues 
obertures (0,20x0,20m) per a regulació de 
temperatures (amb tancament lleuger, per a ser 
retirat amb facilitat en cas de necessitat) 3 150,00 € 450,00 € 94,50 € 544,50 € 

Subministre i instal·lació de placa 40 x 40 cm 
ancorada a paret (cartell informatiu i 
d'advertiment) 1 50,00 € 50,00 € 10,50 € 60,50 € 

m2.  Arrebossat de ciment sobre parament 
exterior. 34,06 24,00 € 817,44 € 171,66 € 989,10 € 

m2. pintat interior amb pigments naturals negres.  15 13,26 € 198,90 € 41,77 € 240,67 € 

Gestió de residus  1 300,00 € 300,00 € 63,00 € 363,00 € 

PA Seguretat i Salut 1 250,00 € 250,00 € 52,50 € 302,50 € 

INFORMO:   

Que el LOT 1 es tracta d’un contracte menor d’obres perquè l’ import no supera els 40.000€.  

Per  a l’execució de la proposta de Valorització del patrimoni natural de la finca en custòdia fluvial del 
roig (TM RIPOLL) i millora de les poblacions de quiròpters del TER (II) es van sol·licitar diversos 
pressupostos, concretament a:  

- FUNDACIÓ MAP 
- CONTRUCCIONS JOPRADA 
- PROHABITAT VIARMA SLL 
- LLUÏSOS - LLUÍS COLL MINOVAS 
- JOAN CARDONA CHAMORRO 40368182P 
- GALANTHUS, ESTUDI I DIVULGACIÓ DEL MEDI AMBIENT 

 
D’aquestes empreses només FUNDACIÓ MAP ha presentat proposició econòmica pel LOT1. Lluís 
Coll Minovas i Joan Cardona Chamorro han declinat presentar proposició econòmica per excés de 
feina i no poder executar els treballs en el termini previst.  
 



 

 

   Base licitació FUNDACIÓ MAP 

LOT 1: CREACIÓ DE REFUGIS PER A RATPENATS   5.548,62 € 4.992,57€ 

Preus IVA inclòs 
La proposició econòmica rebuda i que s’ajusta al preu base de licitació és la de FUNDACIÓ MAP. 

PROPOSO:  

Adjudicar el contracte menor corresponent al LOT 1 el contracte corresponent al LOT 1 de Creació de 
refugi per a ratpenats al Roig (TM Ripoll) de la proposta Valorització del patrimoni natural de la finca 
en custòdia fluvial del roig (TM RIPOLL) i millora de les poblacions de quiròpters del TER (II) a  
FUNDACIÓ MAP, sempre i quan compleixi el marc legal vigent aplicable.  

Queda informat i signo als efectes pertinents, 

 

INFORME TÈCNIC PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE  CORRESPONENT AL LOT 2 
MILLORA DELS REFUGIS CREATS A RIBERES DEL BAIX TER DE LA PROPOSTA DE 
VALORITZACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL DE LA FINCA EN CUSTÒDIA FLUVIAL DEL ROIG 
(TM RIPOLL) i MILLORA DE LES POBLACIONS DE QUIRÒPTERS DEL TER (II).  

Na Teia Puigvert i Picart, tècnica de projectes del Consorci del Ter, emet aquest informe no vinculant 
que s’emmarca en les competències de l’article 5 dels estatuts del Consorci del Ter que en determina 
les finalitats. Aquest informe ha de permetre valorar les ofertes rebudes i que així, si s’escau, els 
òrgans de govern competents del Consorci del Ter puguin adjudicar el contracte corresponent al LOT 
2 de Millora dels refugis creats a Riberes del Baix Ter de la proposta Valorització del patrimoni natural 
de la finca en custòdia fluvial del roig (TM RIPOLL) i millora de poblacions de quiròpters del TER (II).   

ANTECEDENTS 

El Consorci del Ter, ens format actualment per 68 ajuntaments i 5 consells comarcals, crea i gestiona 
serveis o activitats d’interès comú, partint sempre de la iniciativa local, a tot el territori del riu Ter a 
través de quatre àmbits d’actuació: patrimoni natural, patrimoni cultural, promoció econòmica i 
turisme, i comunicació i sensibilització. També promou projectes diversos en l’àmbit fluvial i col·labora 
amb els ajuntaments consorciats per tal d’elaborar i portar a terme projectes i actuacions relacionades 
amb el riu Ter i amb la protecció i difusió dels valors dels seus Espais Naturals Protegits.  

Durant el març de 2019 des dels serveis tècnics del Consorci del Ter es va  redactar la memòria 
tècnica de VALORITZACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL DE LA FINCA EN CUSTÒDIA FLUVIAL DEL 
ROIG (TM RIPOLL) I MILLORA DE LES POBLACIONS DE QUIRÓPTERS DEL TER (II).   

L’esmentada memòria es va presentar a la convocatòria de subvencions per al desenvolupament 
d’actuacions de conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural, any 2019 de la 
Diputació de Girona.  

La proposta presentada ha rebut finançament per executar-se. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona  en la sessió Ordinària que va tenir lloc el dia 18 de juny de 2019, va aprovar la resolució a les 
peticions d'ajuts per a la realització de projectes per al desenvolupament d'actuacions, per part de 
consorcis, de conservació del patrimoni natural en espais d'interès natural. Any 2019. Exp. 2019/75. 
Entre les quals, rep finançament (90%) la memòria del Consorci del Ter per a efectuar-se 
integrament.  

La memòria contempla treballs de diferent tipologia i es va demanar pressupost per a diferents lots.  



 

 

Els lots corresponen als conceptes i imports base de licitació següents :  

      
INVERSIÓ ( CAPÍTOL 6 )         

16.895,68 
€ 

CREACIÓ REFUGI EL ROIG T.M 
RIPOLL  

(LOT 1)     5.548,62 € 

ADEQUACIÓ DE REFUGIS 
RIBERES DEL BAIX TER (LOT 2):  

 ADEQUACIÓ REFUGI CASA COMPORTES 
MONAR T.M. BESCANÓ i AGUAIT FONTAJAU 
T.M. GIRONA   

11.347,06 
€ 

SERVEIS I MANTENIMENT  

( Capítol 2)         
11.997,15 

€ 

ACTUACIONS EL ROIG T.M. 
RIPOLL (LOT 3)     

10.632,27 
€ 

SERVEIS ESPECIALITZATS QUIRÒPTERS (LOT 4) TTMM RIPOLL, BESCANÓ I 
GIRONA   1.364,88€ 

 

Tal i com s’ha comunicat des de Direcció, amb el vist-i-plau previ des d’Intervenció, el Consorci del 
Ter compta amb el cofinançament necessari per a poder executar els treballs de Valorització del 
patrimoni natural de la finca en custòdia fluvial del roig (TM RIPOLL) i millora de les poblacions de 
quiròpters del TER (II), , amb càrrec a les partides 2019. 1721.22799 i 2019.1721.65000  del 
pressupost de despeses per a l’exercici 2019.  

OBJECTE DEL CONTRACTE: LOT 2 MILLORA DELS REFUGIS CREATS A RIBERES DEL BAIX 
TER  

CASA DE COMPORTES DE LA MONAR:  

1. Pintat de l’interior del refugi amb pigments naturals foscos per incrementar el nivell de foscor del 
refugi 

2. Impermeabilització de la coberta del refugi de ratpenats. Caldrà efectuar el muntatge d’una bastida 
o cistella elevadora que permeti accedir a la coberta. Es procedirà a efectuar el sanejament de la 
coberta, es canviaran les rajoles que estiguin trencades, i es i es col·locarà làmina de tela asfàltica de 
color (tipus pissarra roig per anar vista). 

3. Arrebossat de ciment sobre parament exterior del refugi 

4. Millora del tancament de la casa de comportes. Arranjament de la porta d’accés i sistema de 
tancament de seguretat.  

5. Instal·lació de placa. S’instal·larà una placa informativa de l’existència del refugi, de la protecció 
legal dels ratpenats i de prohibició de no entrar en aquests espais.  

AGUAIT DE FONTAJAU:  



 

 

1. Creació d’un fals túnel d’obra per a evitar la insolació de l’interior del refugi. Pintat amb pigments 
naturals foscos del fals túnel 

2. Reducció de la insolació que entra per la porta d’entrada a través de la instal·lació d’un marc 
interior.  

3. Millora del sistema de tancament de l’aguait de Fontajau. 

4. Instal·lació de placa. S’instal·larà una placa informativa de l’existència del refugi, de la protecció 
legal dels ratpenats i de prohibició de no entrar en aquests espais.  

PREU BASE DE LICITACIÓ:  

ADEQUACIÓ DE REFUGIS RIBERES DEL BAIX TER (LOT 2)     
11.347,06 

€ 

ADEQUACIÓ REFUGI CASA COMPORTES MONAR T.M. BESCANÓ 

PA. Impermeabilització de la coberta del refugi de ratpenats. 
Caldrà efectuar el muntatge d’una bastida que permeti 
accedir a la coberta o emprar cistella elevadora. Es procedirà 
a efectuar el sanejament de la coberta, es canviaran les 
rajoles que estiguin trencades, i es col·locarà làmina de tela 
asfàltica de color (tipus pissarra roig per anar vista). 
Superfície aproximada coberta 45 m2.  1 

2.500,00 
€ 

2.500,00 
€ 

525,00 
€ 3.025,00 € 

m2. pintat interior amb pigments naturals negres. Interior 
refugi fins com a mínim alçada del fals sostre.  30,06 13,26 € 398,60 € 

83,71 
€ 482,30 € 

m2.  Arrebossat de ciment sobre parament exterior. 25 24,00 € 600,00 € 
126,00 

€ 726,00 € 

PA Arranjament de la porta d’accés i sistema de tancament 
de seguretat.  1 

1.600,00 
€ 

1.600,00 
€ 

336,00 
€ 1.936,00 € 

Subministre i instal·lació de placa 40 x 40 cm ancorada a 
paret (cartell informatiu i d'advertiment) 1 50,00 € 50,00 € 

10,50 
€ 60,50 € 

AGUAIT FONTAJAU T.M. GIRONA 

Creació d’un fals túnel d’obra  per a evitar la insolació de 
l’interior del refugi. SEGONS ESQUEMA,  DE DIMESIONS 
1,70 M ALÇADA PER 2,50 M AMPLADA I SEPARAT UN 
METRE DE L'OBERTURA AMB COBERTA PLANA.  (1,70 + 
4,25+ 1,70) M2 Paret interior de tancament de mitgera de 7 
cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (maó), 
50x20x7 cm, rebuda amb morter de ciment industrial, color 
gris, M-5, subministrat a granel.  1 

1.085,28 
€ 

1.085,28 
€ 

227,91 
€ 1.313,19 € 

PA Arranjament de la porta d’accés i sistema de tancament 
de seguretat. Inclou marc interior per evitar l'entrada de llum 
dins l'edifici.  1 

1.900,00 
€ 

1.900,00 
€ 

399,00 
€ 2.299,00 € 

m2. pintat interior amb pigments naturals negres. Interior Fals 
túnel  14,62 13,26 € 193,86 € 

40,71 
€ 234,57 € 

Subministre i instal·lació de placa 40 x 40 cm ancorada a 
1 50,00 € 50,00 € 

10,50 
60,50 € 



 

 
paret (cartell informatiu i d'advertiment) € 

ALTRES TTMM BESCANÓ I GIRONA 

Gestió de residus  1 500,00 € 500,00 € 
105,00 

€ 605,00 € 

PA Seguretat i Salut 1 500,00 € 500,00 € 
105,00 

€ 605,00 € 

INFORMO:   

Que el LOT 2 es tracta d’un contracte menor d’obres perquè l’ import no supera els 40.000€. El preu 
base de licitació és de 5.916,90 € IVA inclòs (4.890,00 € s/IVA) 

Per  a l’execució de la proposta de Valorització del patrimoni natural de la finca en custòdia fluvial del 
roig (TM RIPOLL) i millora de les poblacions de quiròpters del TER (II)  es van sol·licitar diversos 
pressupostos, concretament a:  

- FUNDACIÓ MAP 
- CONTRUCCIONS JOPRADA 
- PROHABITAT VIARMA SLL 
- LLUÏSOS - LLUÍS COLL MINOVAS 
- JOAN CARDONA CHAMORRO 40368182P 
- GALANTHUS, ESTUDI I DIVULGACIÓ DEL MEDI AMBIENT 

 
D’aquestes empreses només PROHABITAT VIARMA SLL ha presentat proposició econòmica pel 
LOT 2. Lluís Coll Minovas i Joan Cardona Chamorro han declinat presentar proposició econòmica per 
excés de feina i no poder executar els treballs en el termini previst.  
 

 Base 
licitació 

PROHABITAT VIARMA 
SLL 

LOT 2: ADEQUACIÓ DE REFUGIS RIBERES DEL 
BAIX TER 

11.347,06 € 11.347,06 € 

Preus IVA inclòs.  
 
La proposició econòmica rebuda i que s’ajusta al preu base de licitació és la de PROHABITAT 
VIARMA SLL. 

PROPOSO:  

Adjudicar el contracte menor d’obres corresponent al LOT 2 Millora dels refugis creats a Riberes del 
Baix Ter de la proposta Valorització del patrimoni natural de la finca en custòdia fluvial del roig (TM 
RIPOLL) i millora de les poblacions de quiròpters del TER (II)  a  PROHABITAT VIARMA SLL, sempre 
i quan compleixi el marc legal vigent aplicable.  

Queda informat i signo als efectes pertinents, 

 

INFORME TÈCNIC PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE CORRESPONENT AL LOT 3 
ACTUACIONS DE MILLORA I VALORITZACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL DEL ROIG DE LA 
PROPOSTA DE VALORITZACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL DE LA FINCA EN CUSTÒDIA 



 

 

FLUVIAL DEL ROIG (TM RIPOLL) I MILLORA DE LES POBLACIONS DE QUIRÒPTERS DEL TER 
(II). 

 

Na Teia Puigvert i Picart, tècnica de projectes del Consorci del Ter, emet aquest informe no vinculant 
que s’emmarca en les competències de l’article 5 dels estatuts del Consorci del Ter que en determina 
les finalitats. Aquest informe ha de permetre valorar les ofertes rebudes i que així, si s’escau, els 
òrgans de govern competents del Consorci del Ter puguin adjudicar el contracte corresponent al LOT 
3 d’ actuacions de millora i valorització del patrimoni natural del Roig de la proposta Valorització del 
patrimoni natural de la finca en custòdia fluvial del roig (TM RIPOLL) i millora de les poblacions de 
quiròpters del TER (II).   

 

ANTECEDENTS 

El Consorci del Ter, ens format actualment per 68 ajuntaments i 5 consells comarcals, crea i gestiona 
serveis o activitats d’interès comú, partint sempre de la iniciativa local, a tot el territori del riu Ter a 
través de quatre àmbits d’actuació: patrimoni natural, patrimoni cultural, promoció econòmica i 
turisme, i comunicació i sensibilització. També promou projectes diversos en l’àmbit fluvial i col·labora 
amb els ajuntaments consorciats per tal d’elaborar i portar a terme projectes i actuacions relacionades 
amb el riu Ter i amb la protecció i difusió dels valors dels seus Espais Naturals Protegits.  

Durant el març de 2019 des dels serveis tècnics del Consorci del Ter es va  redactar la memòria 
tècnica de VALORITZACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL DE LA FINCA EN CUSTÒDIA FLUVIAL DEL 
ROIG (TM RIPOLL) I MILLORA DE LES POBLACIONS DE QUIRÓPTERS DEL TER (II).   

L’ esmentada memòria es va presentar a la convocatòria de subvencions per al desenvolupament 
d’actuacions de conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural, any 2019 de la 
Diputació de Girona.  

La proposta presentada ha rebut finançament per executar-se. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona  en la sessió Ordinària que va tenir lloc el dia 18 de juny de 2019, va aprovar la resolució a les 
peticions d'ajuts per a la realització de projectes per al desenvolupament d'actuacions, per part de 
consorcis, de conservació del patrimoni natural en espais d'interès natural. Any 2019. Exp. 2019/75. 
Entre les quals, rep finançament (90%) la memòria del Consorci del Ter per a efectuar-se 
integrament.  

La memòria contempla treballs de diferent tipologia i es va demanar pressupost per a diferents lots.  

Els lots corresponen als conceptes i imports base de licitació següents :  

 

 

     
INVERSIÓ ( CAPÍTOL 6 )         

16.895,68 
€ 

CREACIÓ REFUGI EL ROIG T.M 
RIPOLL  

(LOT 1)     5.548,62 € 



 

 

ADEQUACIÓ DE REFUGIS 
RIBERES DEL BAIX TER (LOT 2):  

 ADEQUACIÓ REFUGI CASA COMPORTES 
MONAR T.M. BESCANÓ i AGUAIT FONTAJAU 
T.M. GIRONA   

11.347,06 
€ 

SERVEIS I MANTENIMENT  

( Capítol 2)         
11.997,15 

€ 

ACTUACIONS EL ROIG T.M. 
RIPOLL (LOT 3)     

10.632,27 
€ 

SERVEIS ESPECIALITZATS QUIRÒPTERS (LOT 4) TTMM RIPOLL, BESCANÓ I 
GIRONA   1.364,88€ 

 

Tal i com s’ha comunicat des de Direcció, amb el vist-i-plau previ des d’Intervenció, el Consorci del 
Ter compta amb el cofinançament necessari per a poder executar els treballs de Valorització del 
patrimoni natural de la finca en custòdia fluvial del roig (TM RIPOLL) i millora de les poblacions de 
quiròpters del TER (II), , amb càrrec a les partides 2019. 1721.22799 i 2019.1721.65000  del 
pressupost de despeses per a l’exercici 2019.  

 

OBJECTE DEL CONTRACTE: LOT 3 ACTUACIONS DE MILLORA I VALORITZACIÓ DEL 
PATRIMONI NATURAL DEL ROIG 

A. Retirada de deixalles, runes i residus diversos.  

Els nombrosos residus presents es troben per arreu de la finca.   

B. En les més properes a la riba del Ter, i dins del límit de Xarxa Natura 2000, es realitzarà una 
plantació de verns per afavorir la recuperació d’aquest hàbitat d’interès prioritari i element clau de 
l’espai “ Sistema Transversal Català”. Es procedirà a plantar planta de petites dimensions (atenent la 
legislació vigent per la qual s'estableix la relació de materials de base per a la producció de materials 
forestals de reproducció de categoria identificada a Catalunya) , de la regió de procedència 9.- 
Prepirineu.  

Es plantaran un total de 150 peus de vern en les zones de ribera que delimitaran sobre el terreny els 
serveis tècnics del Consorci del Ter que es correspondran amb les zones més properes a l’aigua 
denudades i que presentin un sòl adequat per a la plantació. Les plantacions es faran en petits rodals.  
Els materials compliran amb els requisits exigits tant per les normatives europees com per les estatals 
recollides en el RD 289/2003 sobre comercialització dels Materials Forestals de Reproducció (MFR).  

Per la plantació es realitzaran forats de 40x40x30 cm manualment amb una pioxa, es despedregarà el 
substrat i posteriorment s’afegirà 150 grams d’una esmena orgànica, que es barrejarà amb la terra de 
la base del clot. Els arbres es plantaran atacant la terra al voltant del tronc per compactar la terra i 
afavorir la pujada de la humitat per capilaritat. Finalment es realitzarà un reg per consolidar el terreny i 
afavorir la producció d’arrels. Els arbres es plantaran a saba parada.  

C. Treballs forestals diversos: Desbrossades, tales, trossejat de fusta acumulada per la riuada,  
tractament d’espècies invasores (arrencada manual de budleia, i altres especies seguint els protocols 
establerts i tractaments amb fitocides). Manteniment de les plantacions efectuades, regs, 



 

 

desherbatges, esmenes orgàniques, entutorats posteriors, .... També treballs amb fusta per a creació 
de nius de ratpenats. Les caixes-niu per a ratpenats serveixen per oferir refugi a aquelles espècies 
que requereixen de forats en arbres per amagar-se, criar, aparellar-se, etc. A Catalunya la manca 
d’arbres madurs provoca una manca de forats i clivelles en arbres per la qual cosa molts ratpenats es 
veuen obligats a refugiar-se en esquerdes d’edificis. Les caixes niu s’instal·laran sobre suports 
existents: artificials o naturals. També es poden col•locar clavades en edificacions existents. Els 
elements de suport de les caixes-niu per a ratpenats rondaran entre els 3 i 5 metres d’alçada. 
S’orientaran de manera que els toqui el sol entre 5 i 7 hores al dia. I l’entrada de la caixa restarà lliure 
d’obstacles (p. ex. branques, heura, etc.), instal·lant-se en petites clarianes. En aquest sentit es 
preveu la realització de tasques prèvies com la desbrossada dels entorns dels elements existents, 
podes i altres treballs forestals que permetin garantir la funcionalitat d’aquests refugis.  És col·locaran 
un mínim de dues caixes niu en un mateix punt i/o suport i amb diferents orientacions. 

D. Reparació d’un tram de barana de la Ruta del Ter. Es repararan 15 metres lineals de tanca de les 
mateixes característiques que l’existent.   

E. Instal·lació de 2 plafons informatius dels valors naturals de l’espai.  

El material a instal·lar constarà de:  2 plafons Tipus A13 90x90 cm  

 

Continguts comuns:  

Logotip Espai natural protegit. Logotips Consorci del Ter i Diputació de Girona 

Informació del punt on es localitza el plafó 

Informació del Patrimoni Natural vinculat a l’indret.  

Imatges/Dibuixos representatives i/o vinculades amb els continguts.  

Els cartell es realitzaran seguint el manual de senyalització dels espais naturals protegits de la 
Generalitat de Catalunya.  

Els espais on aniran ubicats seran al peu de la Ruta del Ter, un ancorat a una estructura existent, 
prop de la resclosa del Roig i l’altre a prop del pont de la colònia del Roig. 

 

PREU BASE DE LICITACIÓ:  

 

 

 

ACTUACIONS EL ROIG T.M. RIPOLL (LOT 3)     
10.632,27 

€ 

Hores de peó per a retirada de deixalles 100 18,00 € 1.800,00 € 378,00 € 2.178,00 € 

PA Retirada de deixalles i taxes abocador 1 750,00 € 750,00 € 157,50 € 907,50 € 



 

 
Ut. Plantació VERNS,  de petit format en 
contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de 
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, 
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot 
amb terra de l'excavació, esmena orgànica (150 
g) i primer reg d'establiment. Els materials 
compliran amb els requisits exigits tant per les 
normatives europees com per les estatals 
recollides en el RD 289/2003 sobre 
comercialització dels Materials Forestals de 
Reproducció (MFR).  Els arbres es plantaran 
atacant la terra al voltant del tronc per compactar 
la terra i afavorir la pujada de la humitat per 
capilaritat. Finalment es realitzarà un reg per 
consolidar el terreny i afavorir la producció 
d’arrels. 150 7,28 € 1.092,00 € 229,32 € 1.321,32 € 

ML. Reparació de tram de barana de la Ruta del 
Ter 15 33,00 € 495,00 € 103,95 € 598,95 € 

Hores de peó forestal per a desenvolupament de  
Treballs silvícoles diversos, inclou desbrossades, 
tales,  tractament d'especies invasores (Budleia i 
altres. Arrencada manual i tractament amb 
fitocides). El preu inclou maquinària necessaria, 
eines, productes i materials divesos. També 
manteniment de les plantacions efectuades amb 
desherbatge, esmenes orgàniques, entutorat, 
regs, etc. També per a creació de microrefugis de 
ratpenats fisuricoles amb materials existents a la 
zona.  150 24,00 € 3.600,00 € 756,00 € 4.356,00 € 

 Subministrament i instal·lació de mòdul d'alumini 
de 900 x 900 x 30 mm.pintat i retolat amb 
impressió digital amb reforç superior i als laterals, 
inclou doble suport de fusta tractada de diametre 
100x2500 mm. Inclou Disseny i maquetació 
segons manual d'ENP.  1 500,00 € 500,00 € 105,00 € 605,00 € 

Subministrament i instal·lació de mòdul d'alumini 
de 900 x 900 x 30 mm.pintat i retolat amb 
impressió digital amb reforç superior i als laterals, 
ancorat sobre suport existent (formigó).  Inclou 
Disseny i maquetació segons manual d'ENP.   1 550,00 € 550,00 € 115,50 € 665,50 € 

 

INFORMO:   

Que el LOT 3 es tracta d’un contracte menor de serveis i manteniment perquè l’ import no supera els 
15.000€.  

Per  a l’execució de la proposta de Valorització del patrimoni natural de la finca en custòdia fluvial del 
roig (TM RIPOLL) i millora de les poblacions de quirópters del TER (II)  es van sol·licitar diversos 
pressupostos, concretament a:  



 

 

- FUNDACIÓ MAP 
- CONTRUCCIONS JOPRADA 
- PROHABITAT VIARMA SLL 
- LLUÏSOS - LLUÍS COLL MINOVAS 
- JOAN CARDONA CHAMORRO 40368182P 
- GALANTHUS, ESTUDI I DIVULGACIÓ DEL MEDI AMBIENT 

 
D’aquestes empreses només FUNDACIÓ MAP ha presentat proposició econòmica pel LOT 3.  

 Base licitació FUNDACIÓ MAP 

LOT 3: ACTUACIONS EL ROIG- RIPOLL 10.632,27 € 9.653,99€ 

Preus IVA inclòs.  
La proposició econòmica rebuda i que s’ajusta al preu base de licitació és la de FUNDACIÓ MAP. 

PROPOSO:  

Adjudicar el contracte menor corresponent al LOT 3 d’ actuacions de millora i valorització del 
patrimoni natural del Roig de la proposta Valorització del patrimoni natural de la finca en custòdia 
fluvial del roig (TM RIPOLL) i millora de les poblacions de quiròpters del TER (II) a FUNDACIÓ MAP, 
sempre i quan compleixi el marc legal vigent aplicable.  

Queda informat i signo als efectes pertinents, 

INFORME TÈCNIC PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE CORRESPONENT AL LOT 4 
ASSESSORAMENT I SERVEIS ESPECIALITZATS EN QUIRÒPTERS DE LA PROPOSTA DE 
VALORITZACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL DE LA FINCA EN CUSTÒDIA FLUVIAL DEL ROIG 
(TM RIPOLL) I MILLORA DE LES POBLACIONS DE QUIRÒPTERS DEL TER (II). 

Na Teia Puigvert i Picart, tècnica de projectes del Consorci del Ter, emet aquest informe no vinculant 
que s’emmarca en les competències de l’article 5 dels estatuts del Consorci del Ter que en determina 
les finalitats. Aquest informe ha de permetre valorar les ofertes rebudes i que així, si s’escau, els 
òrgans de govern competents del Consorci del Ter puguin adjudicar el contracte corresponent al LOT 
4 Assessorament i serveis especialitzats en quiròpters de la proposta Valorització del patrimoni 
natural de la finca en custòdia fluvial del roig (TM RIPOLL) i millora de les poblacions de quiròpters del 
TER (II).   

ANTECEDENTS 

El Consorci del Ter, ens format actualment per 68 ajuntaments i 5 consells comarcals, crea i gestiona 
serveis o activitats d’interès comú, partint sempre de la iniciativa local, a tot el territori del riu Ter a 
través de quatre àmbits d’actuació: patrimoni natural, patrimoni cultural, promoció econòmica i 
turisme, i comunicació i sensibilització. També promou projectes diversos en l’àmbit fluvial i col·labora 
amb els ajuntaments consorciats per tal d’elaborar i portar a terme projectes i actuacions relacionades 
amb el riu Ter i amb la protecció i difusió dels valors dels seus Espais Naturals Protegits.  

Durant el març de 2019 des dels serveis tècnics del Consorci del Ter es va  redactar la memòria 
tècnica de VALORITZACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL DE LA FINCA EN CUSTÒDIA FLUVIAL DEL 
ROIG (TM RIPOLL) I MILLORA DE LES POBLACIONS DE QUIRÓPTERS DEL TER (II).   

L’ esmentada memòria es va presentar a la convocatòria de subvencions per al desenvolupament 
d’actuacions de conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural, any 2019 de la 
Diputació de Girona.  



 

 

La proposta presentada ha rebut finançament per executar-se. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona  en la sessió Ordinària que va tenir lloc el dia 18 de juny de 2019, va aprovar la resolució a les 
peticions d'ajuts per a la realització de projectes per al desenvolupament d'actuacions, per part de 
consorcis, de conservació del patrimoni natural en espais d'interès natural. Any 2019. Exp. 2019/75. 
Entre les quals, rep finançament (90%) la memòria del Consorci del Ter per a efectuar-se 
integrament.  

La memòria contempla treballs de diferent tipologia i es va demanar pressupost per a diferents lots.  

Els lots corresponen als conceptes i imports base de licitació següents :  

      
INVERSIÓ ( CAPÍTOL 6 )         

16.895,68 
€ 

CREACIÓ REFUGI EL ROIG T.M 
RIPOLL  

(LOT 1)     5.548,62 € 

ADEQUACIÓ DE REFUGIS 
RIBERES DEL BAIX TER (LOT 2):  

 ADEQUACIÓ REFUGI CASA COMPORTES 
MONAR T.M. BESCANÓ i AGUAIT FONTAJAU 
T.M. GIRONA   

11.347,06 
€ 

SERVEIS I MANTENIMENT  

( Capítol 2)         
11.997,15 

€ 

ACTUACIONS EL ROIG T.M. 
RIPOLL (LOT 3)     

10.632,27 
€ 

SERVEIS ESPECIALITZATS QUIRÒPTERS (LOT 4) TTMM RIPOLL, BESCANÓ I 
GIRONA   1.364,88€ 

 

Tal i com s’ha comunicat des de Direcció, amb el vist-i-plau previ des d’Intervenció, el Consorci del 
Ter compta amb el cofinançament necessari per a poder executar els treballs de Valorització del 
patrimoni natural de la finca en custòdia fluvial del roig (TM RIPOLL) i millora de les poblacions de 
quiròpters del TER (II), , amb càrrec a les partides 2019. 1721.22799 i 2019.1721.65000  del 
pressupost de despeses per a l’exercici 2019.  

OBJECTE DEL CONTRACTE: LOT 4 ASSESSORAMENT I SERVEIS ESPECIALITZATS EN 
QUIRÒPTERS  

La memòria contempla treballs de diferent tipologia, entre els quals alguns que requereixen de 
coneixements tècnics i científics per tal de poder desenvolupar-la correctament i que les actuacions 
portades a terme serveixin per a la millora efectiva de les poblacions de quiròpters del riu Ter.  El 
Consorci del Ter no disposa d'un equip humà i tecnològic altament qualificat i especialitzat en l’àrea 
de coneixement dels quiròpters. Per això cal buscar  suport científic i tècnic per a la direcció 
científicotècnica per a la construcció i  l’adequació de les infraestructures com a refugi per a ratpenats 
(directrius i assessorament). Així com per  tal que s’efectuïn visites de seguiment i supervisió de les 
actuacions descrites a la memòria. També per a la instal·lació correcta dels dataloggers.  



 

 

Els serveis requerits constaran de:  

 

 

Coneixements específics sobre les espècies de quiròpters presents al Ter i els seus requeriments 
ecològics, que han de permetre:  

- Dictar directrius i especificacions del materials i treballs a efectuar per a poder desenvolupar 
la present proposta correctament.   

- Dictar les directrius de creació i d’adequació de les infraestructures del Roig, de la casa de 
comportes de la Monar i l’aguait de Fontajau com a refugi per a ratpenats.  

- Direcció científicotècnica de les obres d’adequació d’aquestes infraestructures, 
assessoraments als adjudicataris i visites de seguiment i de comprovació final de les obres.  

- Un cop finalitzades les obres, subministrament i instal·lació de dataloggers.  

 

PREU BASE DE LICITACIÓ:  

SERVEIS ESPECIALITZATS QUIRÒPTERS (LOT 4) TTMM RIPOLL, 
BESCANÓ I GIRONA   1.364,88 € 

UT. SUBMINISTRAMENT DE 
DATALOGGERS   6 34,00 € 204,00 € 42,84 € 246,84 € 

Hora de tècnic especialista en quiròpters per 
a direcció i supervisió de les obres dels 
refugis de quiròpters i per a instal·lació de 
dataloguers. Inclou desplaçaments als 
diversos indrets.  21 44,00 € 924,00 € 194,04 € 1.118,04 € 

 

INFORMO:   

Que el LOT 4 es tracta d’un contracte menor de serveis perquè l’ import no supera els 15.000€.  

Per  a l’execució de la proposta de Valorització del patrimoni natural de la finca en custòdia fluvial del 
roig (TM RIPOLL) i millora de les poblacions de quiròpters del TER (II)  es van sol·licitar diversos 
pressupostos, concretament a:  

 

- FUNDACIÓ MAP 
- CONTRUCCIONS JOPRADA 
- PROHABITAT VIARMA SLL 
- LLUÏSOS - LLUÍS COLL MINOVAS 
- JOAN CARDONA CHAMORRO 40368182P 
- GALANTHUS, ESTUDI I DIVULGACIÓ DEL MEDI AMBIENT 



 

 

 
 
D’aquestes empreses només GALANTHUS, ESTUDI I DIVULGACIÓ DEL MEDI AMBIENT ha 
presentat proposició econòmica pel LOT 4.  
 
 

 
 

Base 
licitació 

GALANTHU
S 

LOT 4: ASSESSORAMENT I SERVEIS ESPECIALITZATS 
QUIRÒPTERS 

1.364,88 € 1.364,88 € 

Preus IVA inclòs.  
 
La proposició econòmica rebuda i que s’ajusta al preu base de licitació és la de GALANTHUS, 
ESTUDI I DIVULGACIÓ DEL MEDI AMBIENT. 

PROPOSO:  

Adjudicar el contracte menor corresponent al LOT 4 Assessorament i serveis especialitzats en 
quiròpters de la proposta Valorització del patrimoni natural de la finca en custòdia fluvial del roig (TM 
RIPOLL) i millora de les poblacions de quiròpters del TER (II) a GALANTHUS, ESTUDI I 
DIVULGACIÓ DEL MEDI AMBIENT, sempre i quan compleixi el marc legal vigent aplicable.” 

Vist el què disposa l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, pel qual es transposen les Directives del Parlament Europeu i el Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i d’acord amb l’article 118 de la citada Llei. 

Vist que d’acord amb les limitacions establertes legalment l’import del contracte no podrà ser 
superior a 40.000,00 euros sense IVA, ni la seva durada superior a 1 any. 
 
Vist que l’aplicació pressupostària 1721.22799 i 1721.65000 del pressupost de l’exercici 
2019 té consignació suficient per formalitzar la contractació. Del projecte global es divideix 
per lots ateses les seves característiques. 
 
La competència per a l’adopció d’aquesta resolució li correspon al Consell de Govern 
d’acord amb allò establert en els estatuts reguladors del Consorci del Ter publicats en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 15 d’abril de 2019, i en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona de data 12 d’abril de 2019. 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Adjudicar els lots del contracte per dur a terme les tasques exposades d’acord amb 
el detall següent: 
 

   Base licitació FUNDACIÓ MAP 

LOT 1: CREACIÓ DE REFUGIS PER A RATPENATS   5.548,62 € 4.992,57€ 

Preus IVA inclòs 



 

 

La proposició econòmica rebuda i que s’ajusta al preu base de licitació és la de FUNDACIÓ 

MAP. 

 Base licitació PROHABITAT VIARMA SLL 

LOT 2: ADEQUACIÓ DE REFUGIS RIBERES DEL BAIX TER 11.347,06 € 11.347,06 € 

Preus IVA inclòs.  

La proposició econòmica rebuda i que s’ajusta al preu base de licitació és la de PROHABITAT 

VIARMA SLL. 

 Base licitació FUNDACIÓ MAP 

LOT 3: ACTUACIONS EL ROIG- RIPOLL 10.632,27 € 9.653,99€ 

Preus IVA inclòs.  

La proposició econòmica rebuda i que s’ajusta al preu base de licitació és la de FUNDACIÓ 

MAP. 

 Base licitació GALANTHUS 

LOT 4: ASSESSORAMENT I SERVEIS ESPECIALITZATS QUIRÒPTERS 1.364,88 € 1.364,88 € 

Preus IVA inclòs.  

La proposició econòmica rebuda i que s’ajusta al preu base de licitació és la de GALANTHUS, 

ESTUDI I DIVULGACIÓ DEL MEDI AMBIENT. 

 
Segon. Disposar que els adjudicataris dels respectius lots disposen del termini de deu dies 
per aportar la documentació acreditativa d’estar al corrent de pagament dels deutes amb la 
Seguretat Social i amb Hisenda, així com també la declaració de no incórrer en cap 
prohibició de contractar amb l’administració d’acord amb l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Tercer. Publicar un extracte d’aquesta resolució a la pàgina web del Consorci del Ter als 
efectes de donar compliment allò previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de la pròpia Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució als diferents licitadors per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
Cinquè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president en funcions, 
senyor Joaquim Roca i Ventura a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris 
per a dur a terme els anteriors acords. 
 
Deliberacions 
El president cedeix la paraula al senyor Ponç Feliu que comenta que es tracta d’un projecte 
on es diferencien quatre lots, i que es finançarà a través de la Diputació de Girona. 



 

 

Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació. 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents al Consell 
de Govern. 
 
12.-  AGENDA DE DIRECCIÓ 

 
L’article 21 dels estatuts del Consorci del Ter, que detalla quines són les funcions i activitats 
pròpies del director de l’organisme, assenyala al seu punt i) la necessitat que aquest rendeixi 
comptes de la seva gestió davant el Consell de Govern i l’Assemblea. És per això que 
s’emet la següent relació de visites, reunions, assistència a jornades i entrevistes, amb el 
qual el director del Consorci del Ter, Ponç Feliu i Latorre, informa de la seves gestions als 
membres del Consell de Govern que se celebra a Sant Gregori el dia 4 de juliol de 2019 
(període comprès entre el dia 11 d’abril i el  28 de juny de 2019), amb una dedicació actual 
de 35 h/setmana: 
 

• 11 d’abril, 8h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb els tècnics del Consorci, 
per temes diversos, econòmics i administratius. 

• 11 d’abril, 13h. Les Masies de Voltregà. Visita a la colònia d’ardeids d’Espadamala 
amb els membres del Consell de Govern. 

• 11 d’abril, 14h. Les Masies de Voltregà. Dinar i posterior celebració del Consell de 
Govern ordinari del Consorci del Ter. 

• 12 d’abril, 10h. Salt. Reunió amb el Sr. Lluís Zamora, juntament a Teia Puigvert, pel 
projecte “SUDOEANG” de les anguiles al riu Ter. 

• 13 d’abril, 14h. Girona. Lliurament de les memòries del Consorci del Ter de l’any 
2018 als diferents representants institucionals. 

• 23 d’abril, 8h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb els tècnics del Consorci, 
per temes diversos, econòmics i administratius. 

• 24 d’abril, 11h. Salt. Reunió amb Ana Pilar Martínez, del Pla Comunitari de Salt, per 
les activitats d’estiu adreçades a col·lectius específics. 

• 24 d’abril, 14h. Salt. Lliurament del llibre “El Tresor del Ter” a consergeria per a la 
Sra. Núria Costa, mestre de l’escola de Sant Jordi Desvalls. 

• 25 d’abril, 7h. Foixà i Colomers. Realització del cens d’ocells amb la metodologia 
SOCC, a la finca en custòdia, en el marc del TTFS. 

• 25 d’abril, 11h. Salt. Reunió amb l’estudiant de Turisme Cristina Aguilar, en relació a 
la Ruta del Ter i als seus usuaris.  

• 2 de maig, 10h. Salt. Lliurament a Núria Costa (Escola de Sant Jordi Desvalls), del 
llibre “El Tresor del Ter” en cessió per als alumnes de l’escola. 

• 3 de maig, 10h. Salt. Reunió amb Mònica del Río, alcaldia de Salt, per al conveni del 
local del Consorci del Ter a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt. 

• 6 de maig, 10:30h. Salt. Reunió amb Sergio Romero de T. (Director PNAE), Xavier 
Puig (PNZVG) i els consultors del POCTEFA TTFS, amb Teia Puigvert. 

• 7 de maig, 8h. Calldetenes. Reunió amb el Sr. Jaume Pampliega per a la fabricació 
d’una perxa per a la instal·lació i revisió de caixes-niu per a ocells. 



 

 

• 7 de maig, 8:30h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb els tècnics i 
Secretari del Consorci, per temes diversos, econòmics i administratius. 

• 8 de maig, 10h. Salt. Reunió amb Isabel Folch, estudiant en pràctiques al Consorci 
del Ter, juntament a Teia Puigvert, per planificació de les feines a fer. 

• 8 de maig, 11h. Girona. Signatura del conveni de custòdia entre els propietaris de les 
Deveses d’en Bru i el Consorci, juntament al President, Sr. Quim Roca. 

• 9 de maig, 9h. Salt. Reunió amb Andrea Claverol i Joan Pons, estudiants en 
pràctiques al Consorci del Ter, juntament a Teia Puigvert, per avaluar el treball. 

• 9 de maig, 10h. Salt. Reunió amb Joan Macarro i Marina Blanch, d’ABM Enginyeria, 
junt a Teia Puigvert, per al projecte de La Pilastra. 

• 9 de maig, 15:30h. Susqueda. Activitat oberta de revisió de les caixes-niu d’ocells 
col·locades al mes de febrer de l’any 2018, junt als tècnics del GACO. 

• 9 de maig, 16:30h. Anglès. Activitat oberta de revisió de les caixes-niu d’ocells 
col·locades al mes de febrer de l’any 2019, junt als tècnics del GACO. 

• 10 de maig, 9h. Sant Gregori. Realització de dues xerrades a l’escola, alumnes de 5è 
i 6è; 9h (55 alumnes) i 10h. (65 alumnes) sobre la tortuga d’estany. 

• 13 de maig, 11h. Girona. Reunió amb Jordi Figueras, cap d’Àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Girona, sobre la Relació de Llocs de Treball. 

• 14 de maig, 9h. Lleida. Reunió i trobada amb tots els socis participants al projecte 
POCTEFA Turisme Transfronterer Fluvial i Sostenible. 

• 15 de maig, 9h. Lleida. Reunió i trobada amb tots els socis participants al projecte 
POCTEFA Turisme Transfronterer Fluvial i Sostenible. 

• 16 de maig, 17h. Salt. Reunió amb Guillem Arrufat per a l’activitat d’anellament 
d’òlibes realitzada a Sant Gregori. 

• 17 de maig, 9h. Verges. Realització de dues xerrades a l’escola, alumnes de 5è i 6è 
sobre el projecte de recuperació de la tortuga d’estany. 

• 20 de maig, 10h. Manlleu. Presentació dels recursos educatius del Consorci del Ter 
als centres escolars i educatius de Manlleu, amb Anna Torrents de l’OPE. 

• 20 de maig, 13h. Calldetenes. Recollida a la ferreteria de Jaume Pampliega de la 
perxa per a la instal·lació i revisió de caixes-niu per a ocells. 

• 21 de maig, 8h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb els tècnics i Secretari 
del Consorci, per temes diversos, econòmics i administratius. 

• 21 de maig, 14h. Girona. Reunió amb Emma Guinart, tècnica de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, pel projecte de La Pilastra. 

• 22 de maig, 9h. Girona. Reunió amb l’advocada Marta Romaguera, representant dels 
propietaris de les Deveses d’en Bru, pel conveni de custòdia. 

• 23 de maig, 10h. Barcelona. Reunió, junt a Teia Puigvert, amb Evelyn Garcia i Antoni 
Munné, pels convenis en curs amb l’Agència Catalana de l’Aigua. 

• 27 de maig, 9h. Salt. Reunió amb Mònica del Río i l’alcalde Jordi Vinyas en relació a 
l’aparcament del vehicle nou a la Factoria Cultural Coma Cros. 

• 28 de maig, 8h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb els tècnics i Secretari 
del Consorci, per temes diversos, econòmics i administratius. 

• 28 de maig, 9h. Manlleu. Recepció del nou vehicle en règim de rènting per part de 
l’empresa Andacar, a la seu del Consorci a Manlleu. 



 

 

• 28 de maig, 12h. Manlleu. Reunió amb Joan Ariza, de l’empresa Chaper, per als 
cartells de la Ruta del Ter. 

• 29 de maig, 12h. Salt. Reunió amb Can Ricard, per a la preparació del càtering per a 
la reunió de socis del projecte POCTEFA TTFS de 3 de juny. 

• 29 de maig, 13h. Girona. Despatx amb el President del Consorci, Sr. Quim Roca, per 
qüestions diverses del Consorci del Ter. 

• 30 de maig, 7:30h. Bescanó. Realització dels censos d’ocells en espais en custòdia 
de la Pilastra i resclosa d’en Joga, en el marc del POCTEFA  TTFS. 

• 30 de maig, 10:30h. Bescanó. Reunió amb l’alcalde, Pere Lluís Garcia i els membres 
dels Amics de la Vela Llatina, per a l’activitat TTFS del dia 16 de juny. 

• 30 de maig, 13h. Sant Gregori. Despatx amb el President del Consorci, Sr. Quim 
Roca, per qüestions diverses del Consorci del Ter. 

• 31 de maig, 7:30h. Jafre. Realització dels censos d’ocells en l’espai en custòdia de 
l’illa d’Avall, en el marc del POCTEFA  TTFS. 

• 31 de maig, 10h. Sarrià de Ter. Realització dels censos d’ocells en l’espai en 
custòdia de Can Salvatella, en el marc del POCTEFA  TTFS. 

• 2 de juny, 10h. Colomers. Realització de l’activitat oberta de descens en caiac pel riu 
Ter en el marc del projecte “Salut i Natura a la vora del Ter” amb DIPSALUT. 

• 3 de juny, 10h. Salt. Reunió i trobada amb tots els socis participants al projecte 
POCTEFA Turisme Transfronterer Fluvial i Sostenible. 

• 4 de juny, 8h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb els tècnics i Secretari 
del Consorci, per temes diversos, econòmics i administratius. 

• 4 de juny, 12h. Sant Joan de les Abadesses. Reunió i visita de camp al pantà de Cal 
Gat amb el Sr. Ramon Roqué, Alcalde, i el Sr. Agustí Fajula de la Fundació MAP. 

• 5 de juny, 10.30h. Sobrànigues (Sant Jordi Desvalls/Flaçà). Reunió amb el Sr. Joan 
Budó, juntament a Teia Puigvert, en relació al projecte de les Emys al Baix Ter. 

• 5 de juny, 11h. Sobrànigues. Alliberament de tortugues d’estany i roda de premsa 
amb els alcaldes de Sant Jordi, de Flaçà, i les escoles dels dos municipis. 

• 5 de juny, 16h. Girona. Assistència als actes de celebració dels 25 anys de la 
Llicenciatura de Ciències Ambientals a la Universitat de Girona. 

• 5 de juny, 18h. Girona. Assistència a l’acte de la “Palangada” per reivindicar un major 
cabal al riu Ter, organitzat per “Aigua és Vida”. 

• 6 de juny, 11h. Verges. Reunió amb l’Alcalde, Ignasi Sabater i la regidora Núria 
Roca, juntament a Teia Puigvert, pel projecte dels recs, horts i Ruta del Ter. 

• 6 de juny, 13h. Torroella de Montgrí. Recollida de l’exposició del Projecte LIFE 
Potamo Fauna a l’escola Guillem de Montgrí. 

• 6 de juny, 14h. Sant Gregori. Inspecció juntament a Teia Puigvert, de l’espai per 
realitzar l’activitat de la barca de llibant el diumenge dia16 de juny. 

• 8 de juny, 8h. Girona. Organització de l’Aplec dels 4 Rius, organitzat pel Consorci i 
altres entitats en el marc del POCTEFA TTFS, juntament a Teia Puigvert. 

• 8 de juny, 12h. Girona- l’Estartit. Sortida de la Ter Bike Experience de des de Girona, 
fins a la seva arribada a l’Estartit. 

• 9 de juny, 9h. Girona. Organització durant tota la jornada de l’Aplec dels 4 Rius, 
organitzat pel Consorci i altres entitats en el marc del POCTEFA TTFS. 



 

 

• 10 de juny, 9h. Girona. Reunió amb tècnics de Forestal Catalana, del DETS i del 
Parc Natural de Capçaleres, junt a Teia Puigvert, pel visó americà i l’almesquera. 

• 10 de juny, 12h. Salt. Reunió amb tècnics de la Factoria Cultural Coma Cros i entitats 
que en formen part, per la jornada del novembre de la “Factoria Creativa”. 

• 11 de juny, 8:30h. Girona. Reunió amb el Secretari i Interventor, Gerard Soldevila, 
per preparar les reunions a l’Ajuntament de Girona. 

• 11 de juny, 9h. Girona. Reunió, juntament al Secretari i Interventor, Gerard Soldevila, 
amb la Sra. Glòria Rigau, viceinterventora de l’Ajuntament de Girona. 

• 11 de juny, 10h. Girona. Reunió juntament al Secretari i Interventor, Gerard 
Soldevila, amb Núria Masdemont, Cap de Personal de l’Ajuntament de Girona. 

• 11 de juny, 12h. Salt. Reunió amb l’estudiant de TFG Paula Rueda, en relació al seu 
projecte sobre educació ambiental i les Deveses de Salt. 

• 11 de juny, 13h. Salt. Realització del pagament de la factura al restaurant Can 
Ricard, de l’esmorzar de la trobada del dia 3 de juny del Projecte POCTEFA TTFS. 

• 12 de juny, 10:15h. Barcelona. Reunió amb els consultors (Srs. Ribera, Rofin i  
Navarro), i els socis de Lleida del POCTEFA TTFS, Esther Fanlo, Jordi Boixadera. 

• 12 de juny, 11h. Reunió amb el Sr. Xavier Font, Cap de Turisme de la Diputació de 
Girona, juntament a altres socis del POCTEFA TTFS per les Vies Blaves. 

• 13 de juny, 16h. Entrevista del Diari de Girona, a càrrec de la periodista Laura Cugat, 
en relació a l’activitat de la barca de llibant del dia 16 de juliol.  

• 14 de juny, 9:30h. Manlleu. Reunions administratives a la seu del Consorci del Ter i 
recollida de la nova carpa del Consorci del Ter per a l’activitat de diumenge dia 16.  

• 16 de juny, 10h. Bescanó i Sant Gregori. Realització de l’activitat de la barca de 
llibant al Ter, organitzat pel Consorci en el marc del POCTEFA TTFS. 

• 17 de juny, 12h. Despatx amb el President del Consorci, Sr. Quim Roca, per 
qüestions diverses del Consorci del Ter. 

• 18 de juny, 8h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb els tècnics i Secretari 
del Consorci, per temes diversos, econòmics i administratius. 

• 18 de juny, 12h. Manlleu. Reunió amb el Sr. Toribio Yun, de la Plataforma “Natura 
Local”, juntament a Lídia Traveria, en relació a l’aplicatiu de la Ruta del Ter. 

• 19 de juny, 9h. Girona. Assistència a la Jornada de gestió d’espais naturals al Parc 
Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. 

• 20 de juny, 11h. Foixà. Reunió, junt a Teia Puigvert, amb l’ACA (Toni Munné i Eve 
Garcia) i representants de Foixà i Jafre, per explicar els projectes. 

• 20 de juny, 13h. Foixà i Colomers. Visita de camp, junt a Teia Puigvert, amb l’ACA 
(Toni Munné i Eve Garcia) a les finques en custòdia on es faran les actuacions. 

• 21 de juny, 9h. Salt. Reunió amb representants de La Sorellona, ANG i Ajuntament 
de Girona, per avaluar i valorar l’Aplec dels 4 Rius. 

• 21 de juny, 11h. Girona. Reunió amb Jordi Figueras, Cap d’Àrea de Medi Ambient, 
per diferents qüestions administratives i de Personal del Consorci.  

• 25 de juny, 9:30h. Manlleu. Reunions internes del Consorci, amb els tècnics i 
Secretari del Consorci, per temes diversos, econòmics i administratius. 

• 25 de juny, 12h. Manlleu. Reunió amb Meritxell Abril i Lorenzo Proia, de l’equip 
d’investigació de BETA, Universitat de Vic, per diferents projectes d’estudis al Ter. 



 

 

• 26 de juny, 15:30h. Bescanó. Reunió amb Samuel Reyes, equip de l’oficina de 
Direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua, per l’exposició sobre el riu Ter. 

• 26 de juny, 16h. Bescanó. Presentació del conveni de custòdia i l’exposició de l’ACA, 
amb Lluís Ridao, Xavier Vinyolas, Quim Roca, junt a Toni Munné, Àlex Rocas i altres. 

• 27 de juny, 9h. Salt, Sarrià, Foixà, Jafre i Colomers. Visita dels espais en custòdia del 
Consorci, per part de tot l’equip tècnic del Consorci del Ter. 

• 28 de juny, 10h. Girona. Reunió amb Jordi Figueras, Cap d’Àrea de Medi Ambient, 
per diferents qüestions administratives i de Personal del Consorci. 

 
13.-  INFORMACIONS DIVERSES: 

 
Informacions diverses sobre projectes i altres qüestions del Consorci del Ter:  

 
a. Estat d’execució pressupost 2019; col·laboracions empreses i institucions. El senyor 

Ponç Feliu comenta que ja es disposa del conveni escrit amb ATL, si bé encara no es 
disposa del termini per a la seva signatura i reitera el fet que es tracta d’un conveni 
molt important ja que permetrà disposar per part del Consorci de 40.000,00 euros. La 
previsió és que s’aprovi per part de l’empresa al mes de setembre o octubre. 

b. Altres qüestions:  
- Assemblea General. S’informa que l’Assemblea General serà el proper 26 de 

setembre i que es preveu la incorporació de nous membres. A continuació el senyor 
Feliu continua la intervenció exposant els diferents projectes existents. En relació al 
projecte de la Resclosa d’Ullà/Torroella, la senyora Sandra Bartomeus comenta 
l’Agència Catalana de l’Aigua exigeix que hi hagi una cessió a l’Ajuntament un cop 
feta l’obra (es voldria dur a terme una escala de peixos), però l’Ajuntament s’hauria 
de quedar amb la propietat de la resclosa, i la idea és extingir la condició de la 
concessió. 

- D’activitats obertes se’n destaca la propera sortida a Núria del dia 14, així com 
s’enumeren altres activitats al llarg del juliol. 

- També s’informa sobre la Ter Bike Experience i la continuïtat de la mateixa. 
 
 

14.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
El president informa sobre la necessitat d’incorporar un acord al Consell de Govern als 
efectes de donar compliment a l’augment previst amb els empleats del Consorci, d’acord 
amb allò establert amb el Reial Decret 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven les 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. Al respecte, els 
membres assistents acorden per unanimitat la incorporació en l’ordre del dia el punt 
següent: 
 
14.1. APLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 24/2018, DE 21 DE DESEMBRE, PEL QUAL 
S’APROVEN LES MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE RETRIBUCIONS EN L’ÀMBIT 
DEL SECTOR PÚBLIC, A L’ANY 2019 
 



 

 

En data 15 de gener de 2019 es va dictar el Decret de Presidència que es transcriu a 
continuació: 
 

“Decret de Presidència 

Motivació 

D’acord amb l’article 3.Dos del Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual 
s’aproven les mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, a 
l’any 2019, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar 
un increment global superior al 2,25 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 
2018, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de la comparació, tant pel què respecte 
a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix i sense considerar a aquest efectes les 
despeses d’acció social que, en termes globals, no podran experimentar cap increment al 
2019 respecte dels de 2018. 

Afegeix l’esmentat precepte que si l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus 
constants a 2018 arribés o superés el 2,5 per cent s’afegiria, amb efectes d’1 de juliol de 
2019, un altre 0,25 per cent d’increment salarial. Per un creixement inferior al 2,5 per cent 
assenyalat, l’increment disminuirà proporcionalment en funció de la reducció que s’hagi 
produït sobre aquest 2,5 per cent, de manera que els increments globals seran:  

• PIB igual a 2,1: 2,30 %. 
• PIB igual a 2,2: 2,35 %. 
• PIB igual a 2,3: 2,40 %. 
• PIB igual a 2,4: 2,45 %. 

 
A aquests efectes i pel què afecta a l’increment del PIB, es considerarà l’avanç d’estimació 
del PIB de cada any publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Una vegada s’hagi 
publicat per l’INE i, prèvia comunicación a la Comissió de Seguiment de l’Acord per la 
millora del treball públic i de condicions de treball de 9 de març de 2018, mitjançant Acord 
del Consell de Ministres s’aprovarà, en el seu cas, l’aplicació de l’increment. 
En el citat precepte també es disposa que es podrà autoritzar un increment addicional del 
0,25 per cent de la massa salarial per, entre altres mesures, les implantació de plans i 
projecte de millora de la productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics 
entre llocs en funcions equiparables, l’homologació de complements de destí o l’aportació 
a plans de pensions. Aquest increment podrà arribar fins al 0,30 per cent en el supòsit que 
hi hagi superàvit pressupostari en l’exercici 2018. 
De conformitat amb els estatuts del Consorci del Ter publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona de data 19 de novembre de 2015 i en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de data 20 de novembre de 2015, el Consorci es troba adscrit en compliment 
d’allò previst en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic a 
l’Ajuntament de Girona. 

La competència per a dictar aquesta resolució li correspon al president tal i com 
estableixen els estatuts del Consorci. 

Disposició 

El president resol: 

Primer. Donar compliment a l’article 3.Dos de la Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual 
s’aproven les mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, a 
l’any 2019, i procedir a incrementar les retribucions dels empleats al servei del Consorci 



 

 

del Ter respecte a les vigents a 31 de desembre de 2018, en termes d’homogeneïtat pels 
dos períodes de la comparació, tant pel què respecte a efectius de personal com a 
l’antiguitat del mateix i sense considerar a aquest efectes les despeses d’acció social que, 
en termes globals, no podran experimentar cap increment al 2019 respecte dels de 2018. 

Segon. Disposar que es procedirà a donar compliment del paràgraf segon de l’article 3 del 
Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, respecte dels augments retributius en 
funció de l’increment del Producte Interior Brut (PIB) tal i com es troben disposats en el 
citat precepte i en els terminis esmentats, supeditant els augments retributius als 
condicionants establerts. 

Tercer. Comunicar aquesta resolució a l’Ajuntament de Girona pel seu coneixement i a 
l’efecte corresponent.” 

 
En data 28 de febrer de 2019, el Consell de Govern va ratificar el Decret de Presidència 
transcrit. 
 
D’acord amb l’article 3.Dos del Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual 
s’aproven les mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, a l’any 
2019, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un 
increment global superior al 2,25 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2018, 
en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de la comparació, tant pel què respecte a 
efectius de personal com a l’antiguitat del mateix i sense considerar a aquest efectes les 
despeses d’acció social que, en termes globals, no podran experimentar cap increment al 
2019 respecte dels de 2018. 
 
Afegeix l’esmentat precepte que si l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus 
constants a 2018 arribés o superés el 2,5 per cent s’afegiria, amb efectes d’1 de juliol de 
2019, un altre 0,25 per cent d’increment salarial. Per un creixement inferior al 2,5 per cent 
assenyalat, l’increment disminuirà proporcionalment en funció de la reducció que s’hagi 
produït sobre aquest 2,5 per cent, de manera que els increments globals seran:  

• PIB igual a 2,1: 2,30 %. 
• PIB igual a 2,2: 2,35 %. 

• PIB igual a 2,3: 2,40 %. 
• PIB igual a 2,4: 2,45 %. 

 
En conseqüència si es supera el 2,5% és procedent afegir amb efectes de la data d’1 de 
juliol el 0,25% d’increment de les retribucions del personal. 
 
Disposició 
El Consell de Govern resol: 
 
Primer. Disposar l’augment retributiu als empleats públics del Consorci del 0,25%, amb 
efectes del dia 1 de juliol de 2019 sempre i quan s’hagi produït un increment del producte 
interior brut (PIB) segons dades oficials. 
 



 

 

Segon. Comunicar aquesta resolució a l’Ajuntament de Girona pel seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Facultar tan àmpliament en dret com sigui necessari al president, senyor Joaquim 
Roca i Ventura a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme aquesta 
resolució. 
 
Quart. Ratificar aquesta resolució en el proper Consell de Govern que es celebri. 
 
15.- PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha. 
 
Declaració de fe pública 
Gerard Soldevila i Freixa, secretari del Consorci del Ter certifico que el contingut de l’acta 
plasma el desenvolupament de la sessió del Consell de Govern de data 4 de juliol de 2019. I 
perquè així consti, estenc aquesta acta, amb el vist i plau del President, Il·lustríssim senyor 
Joaquim Roca Ventura, en la data i en el lloc indicats en l'encapçalament. 
 
 

Vist i plau, 
Joaquim Roca i Ventura 
President 
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1. INTRODUCCIÓ 

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

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

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

Actualment aquesta resclosa presenta un greu problema de sedimentació i colmatació. També presenta 

un índex de connectivitat fluvial dolent. La majoria d’espècies de peixos no la poden salvar o només ho 

fan alguns en situacions hidrològiques excepcionals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1.Situació de la resclosa 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, l’ACA autoritza a 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”. 

3. OBJECTIU DEL PROJECTE 

L’objectiu del projecte és dissenyar, descriure i valorar les obres necessàries 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. En l’actuació també s’inclou la millora de les actuals comportes de la Sèquia Monar. 

4. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

Per la realització del present projecte s’ha utilitzat la cartografia a escales 1:50.000, 1:5.000 i 1:1000 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. 2 s’adjunta l’aixecament topogràfic. 

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

 

BESCANÓ 

T.M. SANT GREGORI 

RESCLOSA LA PILASTRA 
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5. SITUACIÓ ACTUAL I DADES DE PARTIDA 

L’àmbit del projecte està inclòs dins l’Espai Xarxa Natura 2000, en concret dins l’espai anomenat “Riberes 

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

a la confluència amb l’Onyar”. 

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

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 

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

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

Sèquia Monar tampoc funcionen correctament. Les actuacions proposades en el present projecte van 

encaminades a resoldre aquests problemes. 

5.1. 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. 

A la taula següent es presenten les dades de l’últim mostreig de l’any 2016: 

NOM CIENTÍFIC NOM COMÚ ORIGEN DENSITAT (ind/ha) BIOMASSA (Kg/ha) 

Anguilla anguilla Anguila Autòctona 5 0,40 

Barbus meridionalis Barb de muntanya Autòctona 74 6,61 

Luciobarbus graellsii Barb comú Introduïda 16 0,57 

Salmo trutta Truita comuna Autòctona 211 22,43 

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

són la truita comuna i el barb de muntanya. 

Els treballs d’execució de les obres previstes en el present projecte s’haurien de dur a terme fora de 

l’època de fresa de les espècies presents al tram del riu Ter, que són: 

 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Anguila             

Barb de 

muntanya 
            

Barb comú             

Truita 

comuna 
            

5.2. Dades hídriques 

En l’annex 4 de Càlculs hidràulics, es justifiquen els cabals considerats en el disseny del connector ictícola 

i que es resumeixen en el punts següents. 

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

El connector es dissenya considerant els cabals de manteniment establerts en el Pla de Gestió del districte 

de conca fluvial de Catalunya 2016-2021, que en el tram d’estudi (Unitat 20043 – Ter aigua amunt del 

Llémena) són: 

Octubre a Març i Juny  2.580 l/s 

Abril i Maig   3.354 l/s 

Juliol a Setembre  2.064 l/s 

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. 

5.2.2. 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 2.580 l/s, i per tant, resultaria un 

cabal de 258 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 és projectar un nou connector ictícola perquè sigui funcional més d’un 90% dels dies 

de l’any. És a dir, perquè sigui funcional amb cabals al riu entre els 2,064 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. 
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6. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

En base als treballs de camp i a la documentació analitzada, es plantegen diferents possibilitats per la 

recuperació de la connectivitat al riu Ter a l’entorn de la resclosa de La Pilastra. 

Les alternatives identificades són les següents: 

- Alternativa 1: Connectivitat a través d’estancs successius 

- Alternativa 2: Connectivitat a través d’una rampa naturalitzada 

- Alternativa 3: Connectivitat a través d’un riu lateral 

Totes les alternatives s’han proposat al marge esquerre de la Resclosa, per tal que de reduir el risc que 

les espècies que remuntin el connector siguin expulsades cap a les comportes de derivació de la Sèquia 

Monar que es troben al marge dret. 

En l’annex número 3 de la present memòria s’hi inclou l’estudi i anàlisi d’alternatives detallat que s’ha 

efectuat per tal d’escollir la millor solució des del punt de vista funcional, d’impacte ambiental, d’execució, 

d’inversió i d’explotació. 

7. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

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

seleccionada és l’alternativa 2. 

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 d’un 

connector construït en forma de rampa. 

 

Imatge 2. Exemple d’una rampa de còdols i blocs executada a Ripoll, sobre el marge dret del riu Ter 

D’acord amb els resultats obtinguts en l’annex 4 de càlculs hidràulics, la rampa serà de 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 serà de 10 cm com a màxim. Aquestes dimensions la fan funcional en un ampli rang 

de cabals, des del cabal mínim de manteniment (2.064 l/s) fins al Q05 del Ter (63,73 m³/s). 

 

Imatge 3. Implantació de la rampa projectada per a resoldre la connectivitat a la resclosa de la Pilastra. 

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

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

Per al desenvolupament dels treballs de construcció del connector i la reparació de les comportes de 

derivació cap a la Sèquia Monar, caldrà eixugar la zona de treballs a l’entorn de la resclosa de la Pilastra, 

per poder treballar en sec. S’han estudiat diferent opcions per a l’organització de les obres, i s’ha avaluat 

també des de diferents punts de vista, per tal que les obres es puguin dur a terme de forma òptima i amb 

el mínim risc. A l’annex núm. 6 d’organització de les obres, s’inclou el detall de totes les propostes 

analitzades. 
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Per l’eixugat de la zona de treball, es construirà una mota provisional de terres en el braç dret del Ter on 

es forma l’illa de la Pilastra, just aigua avall de la resclosa Reial, tal i com es mostra en la figura següent. 

 

Imatge 4. Ubicació de la mota per eixugar la zona d’actuació. 

L’accés a la zona d’actuació s’efectuarà des de camins existents al marge dret del riu. Aquests camins es 

condicionaran per poder accedir a l’illa de la Pilastra que s’utilitzarà com a plataforma d’accés a la 

resclosa. L’accés directe des del marge dret, utilitzant la carretera N-141e, queda descartat pel gran 

desnivell (prop de 15 metres) que hi ha entre la rasant de la carretera i la resclosa. 

La rampa es recolzarà parcialment sobre el parament de l’assut i més enllà del peu de l’esmentada 

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

de la rampa s’hi construirà una bassa de captació formada per blocs de pedra d’escullera de 1.200 a 2.000 

kg. 

8. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

L’obra s’executarà per fases amb l’objectiu de mantenir en tot moment el flux d’aigua i minimitzar l’efecte 

sobre la zona d’actuació. Les fases contemplades són les següents: 

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

- Fase 1. Construcció del connector ictícola. 

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

- Fase final. Mesures correctores. 

Es planteja una primera opció d’organització (opció A) enfocada a mantenir el funcionament hidràulic del 

riu Ter en les condicions actuals, mantenint el flux d’aigua al braç dret. També es planteja una opció 

alternativa (opció B) enfocada a minimitzar els costos de construcció, la complexitat de l’obra i el risc 

associat als efectes d’una crescuda del Ter. 

En la opció A, l’accés a l’obra s’efectuaria des d’un sol camí, que prové de Sant Gregori i que s’adequaria 

pel trànsit de camions i maquinària fins a la resclosa. En aquesta opció seria necessari implementar una 

mota per la fase de construcció del connector que caldria reformar en la segona fase, ja que es preveu 

que el riu segueixi en funcionament pel braç on hi ha la resclosa de la Pilastra. Implícit en aquesta opció, 

existeix el risc de que una crescuda del riu arrossegui la mota, produint un sobre cost i un retard en la 

finalització de l’obra. Alhora, el fet d’haver de mantenir el flux en el braç dret mentre duren les obres, 

també implica un sobrecost i un increment en el termini de l’obra, atès que cal construir motes de majors 

dimensions i alhora cal desplaçar-les per a cadascuna de les fases d’obra. 

 

Imatge 5. Esquema de fases proposada com a opció A. 

Braç esquerre 

Braç dret 

Zona d’implantació de 
la mota provisional 
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En la opció B s’adequaria un accés des del marge dret, a 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, on es construiria la mota que 

permetria derivar tot el flux pel braç esquerre del riu Ter, i eixugar la zona d’actuació de la resclosa de la 

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

alternativament des d’aigua avall de la resclosa, a través del camí conegut com el Carrilet que discorre 

pel marge dret del Ter fins arribar a l’illa de la Pilastra. Amb aquesta opció únicament s’hauria de formar 

una mota que no caldria moure durant tota l’obra i adequar un tros de camí per accedir amb seguretat a 

la resclosa, ja que tot el braç de Ter on s’ubica la resclosa de la Pilastra quedaria sec fins aigua avall de 

l’illa de la Pilastra. El risc d’arrossegament de la mota associat a una crescuda del Ter, quedaria reduït 

respecte al risc inherent a l’opció A. 

 

Imatge 6. Organització de l’obra proposada com a opció B. 

En l’annex 6 d’organització de les obres, es detallen les fases en les que es portaria a terme l’opció A i 

l’opció B, concloent que, si bé l’opció A permet desenvolupar els treballs sense deixar sec el braç dret del 

Ter en l’illa de la Pilastra, el risc d’arrossegament de la mota és deu vegades superior al risc de que això 

succeeixi en l’opció B i, a més, el cost de l’opció A respecte a la opció B és 2,5 vegades superior. Això fa 

que, des d’un punt de vista organitzatiu, de cost econòmic i de seguretat de les obres, l’opció més 

encertada sigui l’opció B. 

9. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

9.1. Treballs previs 

Els treballs s’iniciaran amb una desbrossada general de la zona d’actuació i de tots els camins i itineraris 

que cal condicionar per accedir a l’obra. 

9.2. Motes provisionals 

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

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

La mota es construirà mitjançant l’estesa i compactació de material de préstec, procedent de les activitats 

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

cabal circulant pel riu Ter durant l’època prevista per l’execució de les obres. La mota presentarà una 

amplada de 4,00 metres en el seu coronament, una pendent de talús de 1H:1V, i les cares que estiguin 

en contacte amb el curs natural del riu aniran protegides amb escullera de pedra de 400 a 800 kg. 

Un cop executada la mota, es durà a terme un pla de salvament de les espècies que hagin quedat 

atrapades en la zona seca. Alhora, durant l’execució de les obres, s’instal·laran trampes temporals de 

retenció de sediments, així com la resta de mesures de prevenció que s’estimin oportunes per evitar 

abocaments de qualsevol tipus de material al riu. 

9.3. Accés a les obres 

L’accés a la zona on es construirà la mota es durà a terme des de l’indret conegut com a camps d’en 

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

riu, on s’implantarà la mota. Aquest camí tindrà una amplada suficient per al trànsit de camions i comptarà 

amb una capa de graves per suportar el trànsit rodat. 

L’accés a la zona d’implantació del connector s’efectuarà preferentment, 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. No obstant, atès que el camí és privat, també 

s’ha previst un accés alternatiu per camins públics, des del camí Ral d’Amer, també conegut com el 

Carrilet, que prové de Girona i ressegueix el marge dret del Ter. Per tal d’accedir al marge esquerre, es 

condicionarà un pas mitjançant l’estesa d’una capa de graves, per creuar el braç dret del Ter que durant 

les obres es trobarà sec. El camí s’acabarà de condicionar aprofitant els senders existents per dins de 

l’illa per accedir amb comoditat fins al marge esquerre de la resclosa i a les comportes. 

Un cop acabada l’obra es retirarà el pas condicionat sobre la llera, es retirarà la mota provisional, 

s’eliminaran els trams de camins generats i es condicionaran de nou els accessos i camins existents per 

a deixar-los en l’estat actual. 
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9.4. Connector ictícola 

Us cop tota la zona de treball estigui en sec, s’excavaran els primers 0,50 metres de terra vegetal sota la 

base del connector i la bassa d’atracció. 

A continuació es construirà 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 es recolzarà directament sobre el parament de la resclosa, sense necessitat d’una base 

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

Sobre la base d’escullera o sobre el parament de la resclosa, es construirà l’acabat trapezoidal de la 

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

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

laterals a 1H:1V i 0,50 m d’altura, resultant una amplada a la part superior de 5,00 metres. El formigó 

s’abocarà en sec, sobre la base d’escullera i no s’afectarà la llera. 

Sobre l’emmacat, i coincidint amb els ressalts, s’encastaran pedres de majors dimensions que permetran 

reduir la velocitat de circulació de l’aigua. Alhora també s’encastaran 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 construirà 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 procedirà a realitzar la formació de les noves entalladures a la resclosa per a l’escala de 

peixos, que tindrà 1,55 metres d’amplada i 33 cm de profunditat, i la segona per assegurar el cabal de 

manteniment, de 11,60 metres d’amplada i 28 cm de profunditat. 

 

Imatge 7. Secció tipus projectada pel nou connector. 

 

9.5. Comportes cap a la Sèquia Monar 

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

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

5 es descriuen les actuacions que es portaran a terme. 

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

substitució i/o reparació de les mateixes. 

 

Imatge 8. Estat actual de les comportes 2 i 3, de derivació cap a la Sèquia Monar. 

9.6. Mesures correctores 

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

maquinària, i es procedirà a fer un subsolament de totes les superfícies que hagin pogut quedar 

compactades per a permetre una ràpida colonització vegetal. S’estendrà la capa de terra vegetal que 

s’hagi retirat per l’adequació del camí. 

Posteriorment es realitzarà una sembra manual de llavors d’herbàcies i arbustives per facilitar la ràpida 

restauració de l’espai ocupat per l’obra.   

Es retiraran també totes les motes provisionals formades per l’execució de les obres, i es portarà el 

material sobrant a abocador. 
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10. RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

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 

Terraplenat de motes 

      Amb sol procedent de préstec 

 

1.306,80 m³ 

Escullera  

      Blocs de 800-1.200 kg de pedra granítica estabilitzada amb formigó 

      Blocs de 800-1.200 kg de pedra granítica 

      Blocs de 1.200-2.000 kg de pedra granítica 

116,81 m³ 

116,81 m³ 

22,40 m³ 

Emmacat de pedra per a obres de drenatge 115,50 m² 

Reparació de comportes 4 ut 

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

Les obres dissenyades en aquest projecte si afecten a espais inclosos en el PEIN o en altres figures 

d’especial protecció com és la Xarxa Natura 2000 i s’inclouen dins dels preceptes inclosos en la Llei 

21/2013 d’Avaluació Ambiental pels quals és necessari sotmetre el projecte a una avaluació ambiental. 

Per aquest motiu s'ha redactat una memòria ambiental, de forma independent al present projecte, a fi de 

facilitar la informació necessària al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 

Catalunya, perquè es pronunciï sobre la necessitat que el projecte se sotmeti o no, al procediment 

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

comportar. 

Les obres afecten l’espai de domini públic hidràulic del riu Ter en l’àmbit d'execució de les obres del 

projecte. El pressupost inclou 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. 

12. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

No es contempla l’expropiació de cap terreny ja que les obres es desenvoluparan en espai de domini 

públic hidràulic del riu Ter i pels accessos s’utilitzaran camins públics adequats prèviament. Per tant no 

es realitzarà cap expropiació per implementar el connector ictícola. 

El que sí es preveuen són ocupacions temporals de les parcel·les de naturalesa rústica situades al marge 

dret del Ter, en l’indret conegut com els Camps d’en Ribes, on per construir la mota es preveu l’ocupació 

temporal de 672 m². La valoració econòmica associada a les ocupacions temporals s’estima en QUATRE-

CENTS TRES euros amb VINT cèntims (403,20 €). 

Les actuacions previstes en el present projecte no contemplen l’afectació a cap xarxa de serveis existent 

i per tant, no es preveu cap cost per la reposició de serveis. 

13. GESTIÓ DE RESIDUS 

Durant les obres es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats correctament, amb la 

finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

Segons l’article 4 del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es 

generarà en l’obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

L’annex número 11 d’aquesta memòria inclou l’Estudi de Gestió de Residus per tal realitzar el seguiment 

i control dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra. El pressupost inclou les partides 

corresponents a la gestió de residus, ja sigui de forma explícita en el capítol corresponent o be inclòs dins 

les pròpies partides d’obra. 

14. CONTROL DE QUALITAT 

En acompliment de la normativa vigent, el projecte incorpora el Pla de Control de Qualitat per a l’execució 

de les obres, on s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs 

a realitzar. Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les 

freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del pla del 

control de qualitat. 

A tots els efectes, el cost dels assajos i proves de control de qualitat es consideren inclosos en el 

pressupost de les obres que haurà d’assumir el contractista, sempre que aquest cost no superi l’1,5 % del 

pressupost del projecte.  

A l’annex número 10 d’aquest document s’inclou el Pla de Control de Qualitat de l’obra, el qual té un 

pressupost (PEM) de MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 

(1.763,40 €). 
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15. SEGURETAT I SALUT 

En acompliment de l’article 4rt. del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf g) de 

l’article 233 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 

i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en l’annex número 7 s’inclou un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

en el qual s’indiquen les mesures de seguretat i mesures preventives per evitar possibles accidents i/o 

malalties professionals. 

El pressupost de les obres inclou una partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut (PEM) que puja a 

la quantitat de MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS (1.650,00 €). 

16. PLA DE TREBALLS, TERMINI D’EXECUCIÓ I TERMINI DE GARANTIA 

En acompliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, del Reglament General de la 

Llei de contractes de les administracions públiques, i de l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 233 de la Llei 

9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament 

jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 

febrer de 2014, s’elabora l’annex núm. 9 Pla de treball, on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible 

desenvolupament de les obres. 

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

obres projectades, es proposa que el termini d’execució de totes les obres incloses en aquest projecte 

sigui de SIS (6) SETMANES. 

Els treballs d’execució de l’escala de peixos es duran a terme fora de l’època de fresa de les espècies 

presents al tram del riu Onyar que són: 

- Anguila: Entre el mes d’octubre i el mes d’abril. 

- 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. 

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

febrer i gener. 

Tenint en compte que a més, les obres es finançaran en part a través d’una subvenció ja 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 proposa que les obres es 

duguin a terme durant els mesos de gener i febrer. 

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. 

17. PRESSUPOST 

El pressupost de les obres s’ha 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 justifica a l’annex 

número 8 de justificació de preus. Els esmentats preus unitaris inclouen la part proporcional de les 

despeses d’assaigs especificats a l’annex de Control de Qualitat. 

Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels plànols del projecte, s’ha elaborat el pressupost 

de les obres, el qual s’inclou com a document núm. 4 d’aquest projecte, i del qual s’obté el següent resum: 

Pressupost general d’execució material: NORANTA-VUIT MIL SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB 

TRENTA CÈNTIMS (98.604,30 €). 

El pressupost d’execució per contracte s’ha obtingut aplicant sobre l’anterior un 13% en concepte de 

despeses generals i un 6% de benefici industrial, resultant en un Pressupost general d’execució per 

contracte (sense IVA): CENT DISSET MIL TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS 

(117.339,12 €).  

A la suma anterior s’ha afegit un 21% en concepte de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), resultant 

finalment un Pressupost general d’execució per contracte (amb IVA): CENT QUARANTA-UN MIL NOU-

CENTS VUITANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (141.980,34 €). 

 

18. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

El pressupost per al coneixement de l’administració s’obté del pressupost d’execució per contracta (iva 

inclòs) i del cost de les ocupacions temporals, sumant la quantitat de CENT QUARANTA-DOS MIL TRES-

CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (142.383,54 €). 

 

19. REVISIÓ DE PREUS 

D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 

es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no procedeix la inclusió en el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars de l’obra de referència cap clàusula de revisió de preus, per no excedir el 

termini d’execució de les obres de vint-i-quatre (24) mesos. 
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20. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

La categoria dels contractes d'execució d'obra serà determinada per la seva anualitat mitjana, el càlcul de 

la qual es farà segons la normativa contractual vigent, amb el PEC del projecte IVA exclòs. 

D’acord amb la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 

a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i el Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, modificat pel RD 

773/2015, de 28 d'agost, el qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, a continuació es proposa la classificació que ha de ser exigida als contractistes 

per admetre’ls a la licitació d’execució d’aquestes obres: 

Grup  E Hidràuliques 

Subgrup  7 Obres hidràuliques sense qualificació específica 

Categoria 1 (inferior a 150.000 € d’anualitat) 

No obstant, d’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic  

no és exigible la classificació del contractista per part de les administracions per a l'execució de contractes 

d'obres que el seu el valor estimat sigui inferior a 500.000 euros.  

En aquest cas, el contractista podrà acreditar la seva solvència tant mitjançant la seva classificació com 

a contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació que correspongui al contracte, o bé acreditant 

el compliment dels requisits específics de solvència exigits ens els plecs del contracte. 

 

21. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE 

Els documents que formen part d’aquest projecte són : 

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA 

ANNEXOS 

Annex núm. 1 Antecedents 

Annex núm. 2 Aixecament topogràfic 

Annex núm. 3 Estudi d’alternatives 

Annex núm. 4 Càlculs hidràulics 

Annex núm. 5 Equips mecànics 

Annex núm. 6 Organització de les obres 

Annex núm. 7 Estudi bàsic de seguretat i salut 

Annex núm. 8 Justificació de preus 

Annex núm. 9 Pla de treballs 

Annex núm. 10 Pla de control de qualitat 

Annex núm. 11 Estudi de gestió de residus 

Annex núm. 12 Reportatge fotogràfic 

Annex núm. 13 Superfícies afectades 

 

DOCUMENT NÚM.2: PLÀNOLS 

Plànol núm. 1 Situació, emplaçament i índex 

Plànol núm. 2 Planta topogràfica 

Plànol núm. 3 Planta general 

Plànol núm. 4 Planta de traçat i replanteig 

Plànol núm. 5 Perfil longitudinal 

Plànol núm. 6 Seccions tipus i detalls 

Plànol núm. 7 Organització de les obres 

Plànol núm. 8 Superfícies afectades 

 

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS 

 

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 

Amidaments 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost 

Resum de pressupost 

Pressupost general 
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22. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

En acompliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 

General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 233 de la Llei 9/2017, del 

8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 

les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es 

manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 

1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització 

de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de l’Obra 

Pública i concretament allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 

23. CONCLUSIÓ 

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

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

competents. 

 

 

 

Riudellots de la Selva, juny de 2019 

El redactor del projecte, 

 

 

Joan Macarro Ortega 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Col·legiat número 20.306 

ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L. 
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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 de 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”. 
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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 

Per la realització del present projecte s’ha utilitzat la cartografia a escales 1:50.000, 1:5.000 i 1:1000 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. 

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

 

2. AIXECAMENT TOPOGRÀFIC 

A continuació s’adjunta l’informe i la documentació gràfica del topogràfic realitzat. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Per tal de recuperar la connectivitat al riu Ter en l’entorn de la resclosa de la Pilastra i fer-ho de la manera 

més eficient i òptima des de diversos punts de vista, s’han plantejat i avaluat diverses alternatives, que 

s’enumeren a continuació: 

- Alternativa 1 (A1): Connectivitat a través d’estancs successius 

- Alternativa 2 (A2): Connectivitat a través d’una rampa naturalitzada 

- Alternativa 3 (A3): Connectivitat a través de l’obertura d’un riu lateral 

Cada alternativa s’ha avaluat des dels següents punts de vista: 

- Connectivitat fluvial 

- Impacte ambiental 

- Implantació 

- Cost de construcció 

- Necessitats en l’explotació 

En el present document es descriuen i es comparen, a través d’un anàlisi multicriteri, les tres alternatives 

plantejades. 

2. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 

A continuació es descriuen les alternatives i es valoren des dels punts de vista que més endavant 

intervindran en la comparativa multicriteri. 

2.1. Alternativa A1: Connectivitat a través d’estancs successius 

Aquesta alternativa consisteix en construir, en el marge esquerre de la resclosa de la Pilastra, una 

successió de cubetes de formigó que connectin el coronament de la resclosa de la Pilastra amb el peu de 

l’esmentada resclosa. Les dimensions de les cubetes han de garantir l’estabilització del flux hidràulic i la 

diferència de cotes, en l’eix vertical, entre dues cubetes successives no pot superar la potència de salt de 

les espècies de peix que es pretén connectar. En la figura següent es mostra un esquema d’un connector 

format per estancs successius. 

 

 

Esquema d’un connector format per estancs successius. 
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2.1.1. Connectivitat fluvial 

Aquesta alternativa resol de manera adequada la funció de connector, ja que cada cubeta es converteix 

en una zona de repòs per als peixos que l’utilitzen com a zona de pas. Per tal que aquesta solució sigui 

funcional per totes les espècies presents al tram objecte d’estudi, ha de disposar de salts de 10 cm, 

resultant una longitud total de 46 metres (justificació inclòs en l’annex de càlculs hidràulics). Aquest 

disseny és funcional per a totes les espècies i pel cabal de disseny, però no és funcional per un rang ampli 

de cabals. 

2.1.2. Impacte ambiental 

Aquesta alternativa implica el trencament de la discontinuïtat fluvial que existeix en la resclosa de la 

Pilastra i això és positiu des d’un punt de vista ambiental. No obstant, el volum necessari per les cubetes 

implica una ocupació superficial relativament gran, el que es tradueix en una reducció de l’espai 

potencialment ocupat per bosc de ribera, al mateix temps que s’incrementa el material dipositat en una 

zona d’alt valor ambiental com són els marges del Ter. A més, es malmetria un braç de riu existent en el 

marge esquerre, que remunta aigua amunt de la resclosa. 

2.1.3. Execució 

L’accés a la zona d’actuació es portaria a terme des del marge esquerre, passant per camins existents. 

L’accés pel marge dret es descarta per la proximitat amb l’esquei de la Pilastra que implica un desnivell, 

des de la carreta N-141e, de prop de 15 metres. 

Resolt l’accés, es procediria a eixugar la zona d’actuació construint motes provisionals aigua amunt de la 

resclosa. 

Seguidament, caldria excavar la profunditat suficient per encabir les cubetes; retirant terra vegetal, 

sediments i la roca que aflora en la zona. Es practicaria un reperfilat superficial de la resclosa i s’obriria 

una entalladura en el coronament d’aquesta per la circulació del cabal que permetés el trànsit dels peixos, 

que és l’objectiu general de l’actuació. 

Finalment, es construirien les cubetes, realitzades en formigó i rematades amb còdols i altres pedres per 

donar-los una aparença naturalitzada i integrada amb el paisatge al mateix temps que es milloraria el 

comportament hidràulic. 

Un cop acabada l’obra de les cubetes, es retirarien les motes de terres i elements auxiliars, i l’obra entraria 

en servei. 

 

2.1.4. Valoració econòmica 

La valoració s’ha fet de forma estimativa per obtenir l’ordre de magnitud del valor de les obres de cada 

alternativa i poder-les comparar sota aquest punt de vista. 

La valoració estimada de les actuacions corresponents a l’alternativa A1 s’ha efectuat tenint en compte 

els costos de mà d’obra i de materials actuals. El resum obtingut és el següent: 

 

 

2.1.5. Explotació 

El connector ictícola requeriria un manteniment, sobretot després d’episodis d’avinguda, que inclouria tant 

operacions de neteja per retirar els sediments i resta d’elements vegetals que hagin pogut quedar dins del 

dispositiu, com operacions de reparació en cas d’haver quedat malmesos per l’avinguda. Addicionalment, 

caldria un manteniment periòdic consistent en desbrossar la cobertura vegetal dels accessos al connector. 

 

Capítol A1 - ESTANCS SUCCESSIUS

Treballs previs i enderrocs 4.880,00 €                                    

Motes provisionals (treball en sec) 11.011,00 €                                 

Moviment de terres 5.500,00 €                                    

Esculleres i emmacats 42.000,00 €                                 

Mesures d'integració ambiental 680,00 €                                       

Gestió residus + SiS 2.562,84 €                                    

Pressupost d'execució material (PEM) 66.633,84 €                                 

13% Despeses generals 8.662,40 €                                    

6% Beneficie industrial 3.998,03 €                                    

Pressupost d'execució per contracte (PEC) 79.294,27 €                                 

21% IVA 16.651,80 €                                 

Pressupost d'execució per contracte (PEC inclòs IVA) 95.946,07 €                                 
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2.2. Alternativa A2: Connectivitat a través d’una rampa naturalitzada 

Aquesta alternativa contempla connectar el peu i el coronament de la resclosa 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 un ressalt que, al mateix temps que limitaria la 

pendent de la rampa, garantiria l’altura d’aigua mínima necessària. En la figura següent es mostra una 

imatge d’un connector construït amb forma de rampa i un esquema de funcionament. 

 

 

Exemple d’una rampa de còdols i blocs executada a Ripoll, sobre el marge dret del riu Ter i esquema de 

funcionament. 

2.2.1. Connectivitat fluvial 

Aquesta alternativa resoldria la connectivitat de manera adequada, ja que, tot i que la rampa no preveu 

zones de descans, la pendent i l’alçada dels ressalts permetrien el trànsit de fauna ictícola sense massa 

desgast per part dels individus. 

D’acord amb els resultats obtinguts en l’annex de càlculs hidràulics, la rampa tindria una longitud de 54 

metres, i seria funcional per a totes les espècies presents i potencials a la zona de projecte i per un rang 

de cabals molt ampli al riu, des del cabal mínim de manteniment (2,064 m3/s) fins al Q05 del riu Ter (63,73 

m3/s). 

2.2.2. Impacte ambiental 

Aquesta alternativa resoldria l’actual manca de continuïtat fluvial de manera permanent i eficient. 

Addicionalment, el fet d’estar formada per una rampa, minimitzaria l’alçada i la longitud de l’element 

connector, reduint les necessitats de superfície associades a l’obra. Per tant, s’ocuparia un espai més 

reduït en un entorn de gran valor ecològic com és les ribes del Ter. 

2.2.3. Execució 

De la mateixa forma que en el cas anterior, L’accés a la zona d’actuació es portaria a terme des del marge 

esquerre, passant per camins existents. L’accés pel marge dret es descarta per la proximitat amb l’esquei 

de la Pilastra que implica un desnivell, des de la carreta N-141e, de prop de 15 metres. 

Resolt l’accés, es procediria a eixugar la zona d’actuació construint motes provisionals aigua amunt de la 

resclosa. 

Seguidament, caldria excavar la profunditat suficient per encabir la rampa; retirant terra vegetal, sediments 

i la roca que aflora en la zona. Es practicaria un reperfilat superficial de la resclosa i s’obriria una 

entalladura en el coronament d’aquesta per la circulació del cabal que permetés el trànsit dels peixos, que 

és l’objectiu general de l’actuació. 

Finalment, es construiria la rampa, amb una base d’escullera formigonada i un emmacat de còdols i altres 

pedres per donar-los una aparença naturalitzada i integrada amb el paisatge. 

Un cop acabada l’obra de la rampa, es retirarien les motes de terres i elements auxiliars, i l’obra entraria 

en servei. 
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2.2.4. Valoració econòmica 

La valoració s’ha fet de forma estimativa per obtenir l’ordre de magnitud del valor de les obres de cada 

alternativa i poder-les comparar sota aquest punt de vista. La valoració estimada de les actuacions 

corresponents a l’alternativa A2 s’ha efectuat tenint en compte els costos de mà d’obra i de materials 

actuals. El resum obtingut és el següent: 

 

2.2.5. Explotació 

El connector ictícola requeriria un manteniment, sobretot després d’episodis d’avinguda, que inclouria tant 

operacions de neteja per retirar els sediments i resta d’elements vegetals que hagin pogut quedar dins del 

dispositiu, com operacions de reparació en cas d’haver quedat malmesos per l’avinguda. Addicionalment, 

caldria un manteniment periòdic consistent en desbrossar la cobertura vegetal dels accessos al connector. 

2.3. Alternativa A3: Connectivitat amb l’obertura d’un riu lateral 

Aprofitant l’existència d’un braç de riu que remunta aigua amunt de la resclosa, aquesta alternativa 

contempla la connexió del peu de la resclosa amb la massa d’aigua retinguda en ella a través d’una 

obertura lateral que anés a trobar el braç del riu. L’obertura hauria d’anar seguida d’un tram amb una 

pendent regularitzada fins a trobar el peu de la resclosa. En la figura següent es mostra un esquema de 

la solució prevista en aquesta alternativa. 

 

Esquema d’un connector ictícola a través d’un riu lateral. 

2.3.1. Connectivitat fluvial 

Aquesta alternativa oferiria connectivitat fluvial de forma permanent a través d’un connector les 

característiques del qual permetrien classificar-lo com a curs fluvial natural. 

2.3.2. Impacte ambiental 

Aquesta alternativa suposaria un impacte positiu al revertir la discontinuïtat fluvial existent a la resclosa 

de la Pilastra. No obstant, el fet de connectar la massa d’aigua retinguda en la resclosa amb el peu 

d’aquesta a través d’una obertura que desemboqués en el braç del Ter que remunta fins aigua amunt de 

l’obra de l’assut, suposaria un flux d’aigua continu per aquesta zona i el braç d’aigua perdria qualitat 

ambiental, ja que actualment, en episodies d’estiatge, perd la connexió amb el curs principal del Ter i es 

converteix en refugi per a fauna aquàtica (especialment amfibis) que es troba molt amenaçada. 

Capítol A2 - RAMPA

Treballs previs i enderrocs 3.660,00 €                                    

Motes provisionals (treball en sec) 11.011,00 €                                 

Moviment de terres 1.350,00 €                                    

Esculleres i emmacats 24.037,00 €                                 

Mesures d'integració ambiental 540,00 €                                       

Gestió residus + SiS 1.516,08 €                                    

Pressupost d'execució material (PEM) 42.114,08 €                                 

13% Despeses generals 5.474,83 €                                    

6% Beneficie industrial 2.526,84 €                                    

Pressupost d'execució per contracte (PEC) 50.115,76 €                                 

21% IVA 10.524,31 €                                 

Pressupost d'execució per contracte (PEC inclòs IVA) 60.640,06 €                                 



Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter a l’entorn de la resclosa de La Pilastra. 

Annex núm. 03. Estudi d’alternatives 

19065_A03_Estudi alternatives_ed1.docx 7 

2.3.3. Execució 

L’accés a la zona d’actuació es portaria a terme des del marge esquerre, passant per camins existents. 

L’accés pel marge dret es descarta per la proximitat amb l’esquei de la Pilastra que implica un desnivell, 

des de la carreta N-141e, de prop de 15 metres.  

Resolt l’accés, es procediria a eixugar la zona d’actuació construint motes provisionals aigua amunt de la 

resclosa. 

Seguidament s’obriria una obertura en el marge esquerre de la resclosa des d’on arrencaria un canal fins 

a trobar el braç del Ter. Aquesta obertura aniria acompanyada d’una regularització de la pendent del braç 

actual per anar a trobar el peu de la resclosa amb el mínim pendent possible. La secció del riu lateral 

hauria de ser la necessària per permetre el desguàs d’un cabal suficient per garantir el trànsit dels peixos, 

i que alhora coincidís amb el cabal de manteniment. 

Un cop acabada l’obra del riu lateral, es retriarien les motes de terres i elements auxiliars, i l’obra entraria 

en servei. 

2.3.4. Valoració econòmica 

La valoració s’ha fet de forma estimativa per obtenir l’ordre de magnitud del valor de les obres de cada 

alternativa i poder-les comparar sota aquest punt de vista. La valoració estimada de les actuacions 

corresponents a l’alternativa A3 s’ha efectuat tenint en compte els costos de mà d’obra i de materials 

actuals. El resum obtingut és el següent: 

 

2.3.5. Explotació 

L’explotació de l’alternativa descrita com a A3 suposaria un manteniment mínim, ja que l’amplada del 

connector lligada amb una pendent de fons constant i sense ressalts, minimitzarien l’acumulació de 

sediments i restes vegetals arrossegats per l’aigua en episodis de màxima avinguda. 

3. ANÀLISI MULITICRITERI 

Per poder seleccionar la millor alternativa s’ha utilitzat un anàlisi multicriteri. S’han avaluat les alternatives 

en funció d’uns criteris, definits a priori, que es consideren de rellevant importància pel projecte. Aquest 

mètode permet objectivar la presa de decisions a l’hora d’escollir una alternativa. 

La metodologia de l’anàlisi multicriteri que es proposa està basada en la definició dels següents objectius 

a satisfer: 

- Objectiu funcional: obtenir l’alternativa que més afavoreixi la connectivitat fluvial. Es puntuarà 

d’1 a 3 punts; 1 punt per la solució menys beneficiosa i 3 punts per la solució més beneficiosa. 

- Objectiu ambiental: obtenir la màxima qualitat ambiental en l’entorn de l’assut de la Pilastra. Es 

puntuarà d’1 a 3 punts; 1 punt per la solució menys beneficiosa pel medi ambient i 3 punts per 

la solució més beneficiosa. 

- Objectiu d’execució: obtenir l’alternativa que presenti una menor complicació a nivell 

constructiu, com per exemple, minimitzar  els moviments de terres per proteccions provisionals, 

estructures, etc. Es puntuarà d’1 a 3 punts; 1 punt per la solució més complicada i 3 punts per 

la solució més senzilla. 

- Objectiu econòmic: obtenir l’alternativa que tingui un menor cost d’inversió i un menor cost 

d’explotació. Es puntuarà d’1 a 3 punts; 1 punt per la solució més cara i 3 punts per la solució 

més econòmica. 

A continuació s’analitzen els diferents objectius per cadascuna de les alternatives plantejades: 

OBJECTIU 

Alternativa 
A1 

(Estancs 
successius) 

Alternativa 
A2 

(Rampa 
naturalitzada) 

Alternativa 
A3 

(Riu lateral) 

FUNCIONAL 
Connectivitat 
fluvial 

1 2 3 

AMBIENTAL Impacte ambiental 2 3 1 

EXECUCIÓ Execució 1 2 3 

ECONÒMIC 
Valoració 
estimativa 

2 3 1 

EXPLOTACIÓ Manteniment 1 2 3 

 

Capítol A3 - RIU LATERAL

Treballs previs i enderrocs 6.150,00 €                                    

Motes provisionals (treball en sec) 16.835,00 €                                 

Moviment de terres 8.580,00 €                                    

Esculleres i emmacats 54.780,00 €                                 

Mesures d'integració ambiental 12.285,00 €                                 

Gestió residus + SiS 3.823,20 €                                    

Pressupost d'execució material (PEM) 102.453,20 €                               

13% Despeses generals 13.318,92 €                                 

6% Beneficie industrial 6.147,19 €                                    

Pressupost d'execució per contracte (PEC) 121.919,31 €                               

21% IVA 25.603,05 €                                 

Pressupost d'execució per contracte (PEC inclòs IVA) 147.522,36 €                               
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A partir de les puntuacions de cadascun dels objectius avaluables, s’assignen uns pesos en funció de la 

importància relativa de cada objectiu funcional, per tal d’obtenir la puntuació final de cadascuna de les 

alternatives. 

OBJECTIU Pes 

FUNCIONAL Connectivitat fluvial 30% 

AMBIENTAL Impacte ambiental 30% 

EXECUCIÓ Execució 10% 

ECONÒMIC Valoració estimativa 20% 

EXPLOTACIÓ Manteniment 10% 

TOTAL 100% 

 

Aplicant aquests pesos a cadascuna de les puntuacions assignades anteriorment, s’obté: 

OBJECTIU 

Alternativa 
A1 

(Estancs 
successius) 

Alternativa 
A2 

(Rampa 
naturalitzada) 

Alternativa 
A3 

(Riu lateral) 

FUNCIONAL Connectivitat 
fluvial 

0,3 0,6 0,9 

AMBIENTAL Impacte ambiental 0,6 0,9 0,3 

EXECUCIÓ Execució 0,1 0,2 0,3 

ECONÒMIC 
Valoració 
estimativa 

0,4 0,6 0,2 

EXPLOTACIÓ Manteniment 0,1 0,2 0,3 

TOTAL 1,5 2,5 2,0 

 

L’alternativa amb la puntuació més alta seria l’alternativa A2. 

 

 

4. SOLUCIÓ ADOPTADA 

Tenint en compte l’anàlisi multicriteri aplicat, l’alternativa seleccionada és l’alternativa 2, que consisteix en 

construir una rampa naturalitzada. 

Aqueta alternativa, permet restablir totalment la connectivitat fluvial del tram, suprimint l’efecte barrera que 

suposa actualment l’estructura pel flux ecològic i per l’efecte corredor del curs fluvial. 

Per altra banda, és l’alternativa associada a una actuació amb menys superfície afectada, tant durant la 

fase de construcció com en la fase d’ús. A més, és l’alternativa associada a un menor cost de construcció. 

En la figura següent es mostra una vista en planta de la solució adoptada. 

 

 

Alternativa adoptada. 
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1. CRITERIS DE DIMENSIONAMENT 

1.1. Espècies 

Les conques mediterrànies petites i mitjanes es caracteritzen per tenir un nombre reduït d’espècies 

autòctones de peixos d’aigua dolça. És el cas de les anomenades conques internes de Catalunya, entre 

les quals hi ha la conca del Ter. La riquesa ictiològica original d’aquesta conca és baixa, ja que estava 

integrada només per vuit espècies, de les quals almenys cinc eren autòctones en aquest sector del Ter. 

A continuació es detallen les espècies originàries d’aquest tram del riu Ter: 

- Anguila (Anguilla anguilla) – Grup 2 

- Espinós (Gasterosteus aculeatus) – Grup 3b 

- Bavosa de riu (Salaria fluviatilis) – Grup 3b 

- Bagra (Squalius laietanus) – Grup 3a 

- Barb de muntanya (Barbus meridionalis) – Grup 3b 

- Truita comuna (Salmo trutta) – Grup 4 

No obstant, aquestes dades s’han contrastat amb les dades de les comunitats de peixos que disposa 

l’Agència Catalana de l’Aigua, en el tram objecte d’estudi (2000280 – El Ter des del Pasteral fins a la 

confluència de l’Onyar) les quals recullen el següent: 

 
Densitat peixos (individus/ha) 

Espècie 

2003 
2007 2016 

T3 T4 

Anguila (Anguilla anguilla) 173 73 208 5 

Espinós (Gasterosteus aculeatus) - - - - 

Bavosa de riu (Salaria fluviatilis) - - - - 

Bagra (Squalius laietanus) - 114 - - 

Barb de muntanya (B. meridionalis) 16073 2653 - 74 

Truita comuna (Salmo trutta) 14 42 - 211 

Truita arc iris (Oncorhynchus mykiss)* - 24 351 - 

Barb comú (Barbus graellsii)* 577 363 612 16 

Carpa (Cyprinus carpio)* 60 - 1372 - 

Peix sol (Lepomis gibbosus)* - - 18 - 

Gardí (Scardinius erythrophthalmus)* - 12 13 - 

*Espècies introduïdes 

 

Per tal que el connector fluvial sigui funcional per a totes les espècies presents a la zona de projecte, i 

també per les espècies potencials del tram de riu, caldrà tenir en compte les següents característiques: 

Paràmetre G3a G3b G2 G4 

Alçada del salt (h) (cm) 30 20 20 75 

Profunditat de la bassa abans del salts (cm) h x 1,4 h x 1,4 Indiferent h x 1,25 

Profunditat de l’aigua a la coronació (Tz) (cm) 

-        Si l’amplada de la coronació (TW) ≤ 50 cm 
Hi ha de circular aigua 

-        Si l’amplada de la coronació (TW) > 50 cm 10 10 1 10 

Rampes per a peixos, rampes de fons, rius o canals laterals o rampes amb deflectors o ralentitzadors 

Pendent (%) 20% 20% 45% 30% 

Velocitat de l’aigua (m/s) 2 0,5 1,7 2,4 

Profunditat de l'aigua dins del pas -z - (cm) 10 10 1 10 

Safareigs successius (amb o sense salts d'aigua, o amb escletxes laterals o de fons) 

Superfície del safareig (m2) 0,25 0,16 0,25 0,25 

Amplada dels orificis (laterals o de fons) (cm) (si n’hi 

ha) 

15 15 15 15 

Alçada mitjana del salt -h - (cm) 20 10 10 20 

Alçada màxima del salt -h - (cm) 30 20 20 75 

Profunditat de l'aigua als safareigs -Pz - (cm) 

-        Si hi ha salt d’aigua 

 

60 

 

60 

 

10 

 

60 

-        Si no hi ha salt d’aigua 50 60 1 50 

Velocitat de l’aigua (m/s) 2 0,5 1,7 2,4 
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1.2. Cabals de manteniment 

El connector es dissenya considerant els cabals de manteniment establerts en el Pla de Gestió del districte 

de conca fluvial de Catalunya 2016-2021, que en el tram d’estudi (Unitat 20043 – Ter aigua amunt del 

Llémena) són: 

Octubre a Març i Juny  2.580 l/s 

Abril i Maig   3.354 l/s 

Juliol a Setembre  2.064 l/s 

Alhora, en el disseny, també es tindrà en compte que el cabal concessional de la Sèquia Monar és de 

3.000 l/s, el qual és retornat a l’Onyar a Girona. 

 

 

1.3. Cabals de disseny de l’escala de peixos 

Tenint en compte que el cabal diari mitjà del Ter a l’àmbit de projecte és de 21,42 m3/s, segons dades de 

l’Agència Catalana de l’Aigua, el cabal recomanat de disseny per a l’escala de peixos correspondria 
al 10% del cabal bàsic. El cabal bàsic, segons al Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 

és de 2.580 l/s, i per tant, resulta un cabal de disseny de 258 l/s. 

Aquest cabal recomanat es situa per sota del cabal mínim i per sota del cabal de referència per aquest 

tram del riu Ter segons el PDSCM: 

- Cabal de referència (4% del cabal mig interanual):  857 l/s 

- Cabal mínim (1,5% del cabal mig interanual):  321 l/s 

Per altra banda, en el document “Proposta de recuperació de la Connectivitat al riu Ter entorn la Resclosa 

de la Pilastra”, redactat pel Consorci del Ter el maig de 2018, es recomana que el cabal de disseny 

coincideixi amb tot o bona part del cabal de manteniment, i que alhora el connector sigui funcional amb 

un ampli rang de cabals. 

A continuació es presenten les dades característiques del règim de cabals del tram d’estudi: 

 

Tenint en compte el règim hidràulic del riu Ter en aquest tram, l’objectiu és projectar un nou connector 

ictícola, perquè sigui funcional més d’un 90% dels dies de l’any. És a dir, perquè sigui funcional amb 

cabals al riu d’entre 2,064 m3/s corresponent al cabal de manteniment (pròxim al cabal diari mínim de 1,81 

m3/s i inferior al cabal Q95, superat un 95% dels dies de l’any) i 63,73 m3/s (Q5, superat només un 5% de 

dies l’any). 

Zona projecte 
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2. DISSENY DE L’ESCALA DE PEIXOS 

Tal i com s’ha descrit en l’annex d’Estudi d’alternatives, s’han estudiat tres alternatives per a resoldre la 

connectivitat fluvial de la Resclosa de La Pilastra. A continuació es descriu cadascuna i es detallen els 

càlculs efectuats per obtenir cadascun dels disseny proposats. 

2.1. Alternativa 1 – Connector d’estancs successius 

Es contempla com a alternativa 1 la solució plantejada per BENJAC, SA en el “Proyecto de implantación 

de una escala de peces en el azud de toma de Salt-1”, revisat en data febrer de 2016. 

El projecte planteja la construcció d’una escala de peixos, al marge esquerre de la resclosa de La Pilastra, 

utilitzant la tipologia d’estancs successius. L’escala es proposa amb 10 estancs successius amb unes 

dimensions de 2,00 metres de longitud per 2,50 metres d’amplada i 1,10 metres de profunditat. La 

comunicació entre estancs es proposa mitjançant escotadures centrals de 0,70 metres d’amplada. Els 

salts entre estancs es proposen de 25 cm, amb un cabal de disseny 359l/s. 

 

 

No obstant, aquesta solució plantejada no és funcional per la totalitat de les espècies presents a la zona 

de projecte (grups G3b i G2), atès que l’alçada dels salts hauria de ser inferior. L’alçada mitjana del salt 

per al barb de muntanya (G3b) i per a les anguiles (G2) hauria de ser de 10cm. 

Refent els càlculs amb un cabal de disseny de 321 l/s (mínim recomanat) i amb salts de 10cm, assegurant 

una potència dissipada de 150 W/m3, s’obté un disseny amb 35 cubetes de 1,75 metres d’amplada i 1,20 

metres de longitud, mantenint una profunditat de 1,10 metres. La longitud total resultant seria de 46 

metres. Tot i així, la solució tampoc seria funcional per un rang ampli de cabals. 

2.2. Alternativa 2 – Rampa per a peixos 

Es proposa com a segona alternativa construir una rampa paral·lela al marge esquerre, formada per 

còdols de riu i blocs, sobre una base. Per tal de reduir al màxim la velocitat de circulació de l’aigua, es 

proposa que el pendent màxim a la rampa sigui del 1,0%, i que es formin alhora ressalts de 5 cm 

d’altura per tal de reduir la longitud necessària en planta. 

 

Esquema d’una rampa de còdols i blocs. Font: FAO /DVWK, 2002 

La rampa es planteja de forma que es formin els ressalts mitjançant una distribució concreta de còdols i 

blocs de majors dimensions, i que alhora es formin zones de descans amb velocitats de circulació de 

l’aigua més baixes. A continuació s’inclou un esquema de funcionament del connector plantejat. 

 

La rampa es proposa per un cabal mínim de disseny de 321 l/s i funcional per un rang de cabals superior 

en funció del règim del riu. En aquest cas, atès que el cabal de manteniment d’aquest tram del riu és molt 

elevat, i que les velocitats admeses per a les espècies presents a la zona de projecte són baixes, es 

planteja que la rampa alliberi només una part del cabal de manteniment, i que l’altra part es pugui alliberar 

per una segona entalladura adjacent a l’escala de peixos. 

Per tal d’ajustar-se al màxim a la resclosa i minimitzar el volum d’escullera i de formigó, es proposa que 

l’escala presenti els ressalts en els primers 20 metres cada 0,50 metres i cada 2,00 metres en el darrer 

tram. D’aquesta forma, l’escala de peixos s’ajusta molt més a la resclosa existent i alhora permet assolir 

la cota necessària per a connectar amb el braç existent del marge esquerre, podent-lo utilitzar com a zona 

de descans per al peixos que remuntin. 

Flux de l’aigua 

 

Ressalts 

 

Còdols de riu i blocs 
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En proposa la rampa amb una secció trapezoidal, amb 4,00 metres d’amplada a la base, amb pendents 

laterals 1H:1V, i una alçada de 0,50 metres, resultant una amplada a la part superior de 5,00 metres. 

L’entalladura a l’escala de peixos es proposa de 1,55 metres de longitud i 0,33 metres de profunditat. La 

segona entalladura tindria 11,60 metres de longitud i una profunditat de 0,28 metres, per prioritzar el pas 

de l’aigua per l’escala de peixos. 

Amb les característiques plantejades, s’ha analitzat el funcionament hidràulic del conjunt en funció de la 

cota de la làmina d’aigua aigua amunt. En el càlcul s’ha tingut en compte el cabal derivat cap a la sèquia 

Monar de 3.000 l/s, sempre i quan el cabal circulant pel riu sigui superior al cabal de manteniment en cada 

període. L’anàlisi pels diferents rangs de cabals (Q95 - Q5) s’ha estudiat tenint en compte que el cabal de 

manteniment era el mínim establert (abril i maig). També s’inclouen dues hipòtesis pels cabal de 

manteniment mínim i màxim. 

 

 

Amb aquesta solució s’obté una escala de peixos amb una longitud total de 54 metres, amb velocitats que 

varien entre 0,5 m/s pel mínim cabal de manteniment, fins a 1,10 m/s per cabal corresponent al Q05 (63,73 

m3/s). I els calats varien entre 12 cm i 42 cm respectivament. Per tant, la solució és funcional per a totes 

les espècies presents al tram i alhora per tots el règim de cabals objectiu. 

2.3. Alternativa 3 – Riu lateral 

Per últim es proposa com a alternativa 3, la formació d’un riu lateral pel marge esquerre, que connecti 

amb el braç existent que ja remunta aigua amunt de la resclosa pel marge. 

Es planteja que aquest riu, s’iniciï aprofitant un camí ja existent que aflora al marge esquerre del riu Ter, 

aigua amunt de la resclosa i que ressegueixi aquest camí fins arribar al braç lateral existent. 

En aquest cas, es proposa que la totalitat del cabal de manteniment s’alliberi per aquest riu lateral, i que 

alhora sigui funcional per un rang de cabals molt ampli. 

Es planteja una obertura pel lateral del riu, una profunditat de 0,50 metres per sota la cota de coronament 

de la resclosa, però que alhora tingui capacitat per assolir un calat màxim d’1,00 metre. Per tal de tenir 

suficient capacitat per als cabals de manteniment, i per la resta de cabals de funcionament, es proposa 

una amplada a la base de 8,00 metres amb un pendent del 3,00% en els primers 60 metres i del 2% en 

la resta del tram. D’aquesta forma, s’ajusta la rasant per tal d’aprofitar la morfologia existent en tot el tram 

on s’aprofita el braç existent. La longitud total de la proposta seria de 162,50 metres. 

 

Esquema d’un riu lateral (bypass) construït artificialment per al pas de peixos. 

 

Escala Entalladura Resclosa
Cota resclosa 92,7 92,7 92,7
Rebaix 0,33 0,28 0,00
zo 92,37 92,42 92,70
L 1,55 11,6 56,85
Cd 1,67 1,67 1,67

h Calat Qescala Qentalladura Qresclosa Qriu Qcomporta Qtotal
92,621 -0,079 0,325 1,739 0,00 2,064 0,000 2,064 Qmant min
92,654 -0,046 0,391 2,189 0,00 2,580 0,000 2,580 Qmant
92,700 0,000 0,490 2,864 0,00 3,354 0,000 3,354 Qmant max
92,655 -0,045 0,394 2,206 0,00 2,600 3,000 5,600 Q95
92,706 0,006 0,503 2,957 0,04 3,500 3,000 6,500 Q90
92,759 0,059 0,628 3,826 1,37 5,820 3,000 8,820 Q75
92,827 0,127 0,800 5,033 4,31 10,140 3,000 13,140 Q50
92,946 0,246 1,130 7,380 11,55 20,060 3,000 23,060 Q25
93,130 0,430 1,715 11,591 26,77 40,080 3,000 43,080 Q10
93,288 0,588 2,276 15,662 42,79 60,730 3,000 63,730 Q05

RÈGIM HIDRÀULIC DEL CONJUNT

Dimensions (m)
Base* (b) 4
Altura (h) 1,0
Angle(graus) 45
Coef Manning 0,050
Pendent (tant per u) 0,010
Amplada (a) 6,00

% Calat/altura Àrea (m2) Resguard (m) Calat (m) Pm (m) Rh (m) Q (m3/s) v (m/s)
12,1 0,605 0,88 0,12 4,342 0,1393 0,325 0,5 Qmant min
13,6 0,678 0,86 0,14 4,384 0,1547 0,391 0,6 Qmant
15,6 0,781 0,84 0,16 4,442 0,1757 0,490 0,6 Qmant max
13,6 0,681 0,86 0,14 4,385 0,1553 0,394 0,6 Q95
15,9 0,794 0,84 0,16 4,449 0,1784 0,503 0,6 Q90
18,2 0,912 0,82 0,18 4,516 0,2020 0,628 0,7 Q75
21,3 1,063 0,79 0,21 4,601 0,2309 0,800 0,8 Q50
26,5 1,324 0,74 0,26 4,749 0,2788 1,130 0,9 Q25
34,7 1,733 0,65 0,35 4,980 0,3480 1,715 1,0 Q10
41,7 2,087 0,58 0,42 5,180 0,4028 2,276 1,1 Q05

Càlcul Secció TRIANGULAR - TRAPEZOIDAL

q q

b*

h

q q

h

a*
2

1
3

21
: iRhA

n
QManning =



Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter a l’entorn de la resclosa de La Pilastra. 

Annex núm. 4. Càlculs hidràulics 

19065_A04_Càlculs_hidràulics_ed1.docx 7 

Així doncs, analitzant el funcionament hidràulic del conjunt en funció de la cota de la làmina d’aigua aigua 

amunt, com en el cas anterior, s’obtenen els següents resultats: 

 

Tenint en compte els cabals obtinguts a l’entrada del canal, les velocitat i calats que s’obtenen en el primer 

i segon tram del riu plantejat amb pendents al 3% i 2% respectivament són els següents:. 

 

 

 

En aquest cas, les velocitat assolides van des de 1,0 m/s fins a 2,7 m/s en el cas més desfavorable. I els 

calats varien entre un mínim de 20,4 cm (pel cabal de manteniment més baix) fins a 1,10 metres pel cabal 

Q05 de 63,73 m3/s al riu, i només en l’últim tram del riu. 

Aquesta alternativa, presenta velocitats més elevades que en el cas anterior, superant el valor de 0,5 m/s 

per a les espècies del grup G3b, però és funcional per a la resta d’espècies. No obstant, al tractar-se 

d’una solució naturalitzada, és possible complementar-la amb zones de descans, on les velocitats siguin 

inferiors a les obtingudes. 

2.4. Solució escollida 

Tal i com es justifica a l’annex núm. 3 Estudi d’alternatives, la solució més favorable des de tots els punts 

de vista: de funcionalitat, d’impacte ambiental i de cost econòmic, és l’alternativa 2, consistent en la 

construcció d’un connector tipus rampa al marge esquerre de la resclosa de La Pilastra. 

Riu lateral Resclosa
Cota resclosa 92,7 92,7
Rebaix 0,50 0,00
zo 92,20 92,70
L 8 70
Cd - 1,67
Altura (h) 1,00
Angle(graus) 45,00
Coef Manning 0,055
Pendent (tant per u) 0,03
Amplada (a) 10,00

h Calat lateral Calat resclosa Qriu lateral Qresclosa QTriu Qcomporta Qtotal
92,404 0,204 -0,296 2,064 0,00 2,064 0,000 2,064 Qmant min
92,434 0,234 -0,266 2,580 0,00 2,580 0,000 2,580 Qmant
92,475 0,275 -0,225 3,354 0,00 3,354 0,000 3,354 Qmant max
92,435 0,235 -0,265 2,600 0,00 2,600 3,000 5,600 Q95
92,483 0,283 -0,217 3,500 0,00 3,500 3,000 6,500 Q90
92,588 0,388 -0,112 5,820 0,00 5,820 3,000 8,820 Q75
92,731 0,531 0,031 9,510 0,63 10,140 3,000 13,140 Q50
92,852 0,652 0,152 13,102 6,96 20,060 3,000 23,060 Q25
93,022 0,822 0,322 18,672 21,41 40,080 3,000 43,080 Q10
93,164 0,964 0,464 23,734 37,00 60,730 3,000 63,730 Q05

RÈGIM HIDRÀULIC DEL CONJUNT

Dimensions (m)
Base* (b) 8
Altura (h) 1,0
Angle(graus) 45
Coef Manning 0,055
Pendent (tant per u) 0,030
Amplada (a) 10,00

% Calat/altura Àrea (m2) Resguard (m) Calat (m) Pm (m) Rh (m) Q (m3/s) v (m/s)
20,4 1,833 0,80 0,20 8,576 0,2138 2,064 1,1 Qmant min
23,4 2,104 0,77 0,23 8,661 0,2429 2,580 1,2 Qmant
27,5 2,476 0,72 0,28 8,778 0,2821 3,354 1,4 Qmant max
23,5 2,114 0,77 0,23 8,664 0,2440 2,600 1,2 Q95
28,3 2,543 0,72 0,28 8,799 0,2890 3,500 1,4 Q90
38,8 3,496 0,61 0,39 9,099 0,3843 5,820 1,7 Q75
53,1 4,777 0,47 0,53 9,501 0,5027 9,510 2,0 Q50
65,2 5,872 0,35 0,65 9,845 0,5964 13,102 2,2 Q25
82,2 7,402 0,18 0,82 10,326 0,7168 18,672 2,5 Q10
96,4 8,680 0,04 0,96 10,728 0,8091 23,734 2,7 Q05

Càlcul Secció TRIANGULAR - TRAPEZOIDAL
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Dimensions (m)
Base* (b) 8
Altura (h) 1,0
Angle(graus) 45
Coef Manning 0,055
Pendent (tant per u) 0,020
Amplada (a) 10,00

% Calat/altura Àrea (m2) Resguard (m) Calat (m) Pm (m) Rh (m) Q (m3/s) v (m/s)
23,1 2,078 0,77 0,23 8,653 0,2401 2,064 1,0 Qmant min
26,5 2,386 0,73 0,27 8,750 0,2727 2,580 1,1 Qmant
31,2 2,810 0,69 0,31 8,883 0,3163 3,354 1,2 Qmant max
26,6 2,398 0,73 0,27 8,753 0,2739 2,600 1,1 Q95
32,1 2,886 0,68 0,32 8,907 0,3240 3,500 1,2 Q90
44,2 3,975 0,56 0,44 9,249 0,4297 5,820 1,5 Q75
60,5 5,441 0,40 0,60 9,710 0,5604 9,510 1,7 Q50
74,5 6,701 0,26 0,74 10,106 0,6631 13,102 2,0 Q25
94,1 8,467 0,06 0,94 10,661 0,7942 18,672 2,2 Q10

110,5 9,946 -0,11 1,11 11,126 0,8940 23,734 2,4 Q05

Càlcul Secció TRIANGULAR - TRAPEZOIDAL
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3. CÀLCULS HIDRÀULICS 

Pel càlcul de l’obertura a l’entrada a l’escala de peixos i per la segona entalladura per alliberar la resta del 

cabal de manteniment, s’ha utilitzat la fórmula de sobreeixidor de llavi gruixut. 

Les obertures es dimensionen de forma conjunta, per tal que quan el nivell de la làmina d’aigua estigui 

enrasat amb la cota de la resclosa, s’alliberi el cabal de manteniment establert per als mesos d’abril i 

maig. 

    

L’obertura d’entrada a l’escala de peixos tindrà 1,55 metres de longitud i estarà 33 cm per sota la cota del 

coronament de la resclosa. L’entalladura per l’alliberament de la resta del cabal de manteniment serà de 

11,60 metres de longitud i estarà 28cm per sota la cota de coronament de la resclosa. La màxima capacitat 

d’aquestes obertures és de 490 l/s i 2.864 l/s respectivament, que sumen un total de 3.354 l/s, valor 

corresponent al cabal de manteniment del mesos d’abril i maig. 

El cabal de funcionament de l’escala de peixos no serà regulable, però al disposar d’una entalladura més 

baixa que la resclosa, es garanteix en tot moment el pas de l’aigua pel connector. 

El perfil de la resclosa amb la incorporació de l’escala de peixos i l’entalladura és el següent: 

 

Per altra banda, també es preveu la substitució de les comportes de derivació cap a la Sèquia Monar, per 

noves comportes de 3000x1600 mm. Les comportes s’accionaran manualment, però podran ser 

automatitzades en futures inversions. 

El funcionament de la instal·lació serà el següent: 

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

manteniment, les comportes restaran tancades. 

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

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

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

 

 

Sobreeixidor entrada
Q=Cd·B·h^(3/2)

Cd (llavi gruixut) 1,67

B (m) 1,55

h (m) Q (m³/s)
0,20 0,232
0,21 0,249
0,22 0,267
0,23 0,286
0,24 0,304
0,25 0,325
0,26 0,343
0,27 0,363
0,28 0,391
0,29 0,404
0,30 0,425
0,31 0,447
0,32 0,469
0,33 0,490
0,34 0,513
0,35 0,536

Sobreeixidor entrada
Q=Cd·B·h^(3/2)

Cd (llavi gruixut) 1,67

B (m) 11,60

h (m) Q (m³/s)
0,15 1,125
0,16 1,240
0,17 1,358
0,18 1,479
0,19 1,604
0,20 1,739
0,21 1,864
0,22 1,999
0,23 2,189
0,24 2,278
0,25 2,422
0,26 2,568
0,27 2,718
0,28 2,864
0,29 3,025
0,30 3,183
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4. ESTABLIMENT DEL CABAL DE DESVIAMENT 

Per tal de determinar el cabal de desviament durant l’execució de les obres s’ha emprat el registre de 

dades de l’estació A010 (a Girona) dels darrers 22 anys (1996-2019) aplicant una correlació d’àrees amb 

la superfície de la conca drenant a l’àmbit d’estudi. A la figura i la taula següent es mostren els valors dels 

cabals mitjos mensuals, així com valors mínims i màxims enregistrats i els valors de la desviació estàndard 

corresponents. 

 

Figura 1. Distribució dels cabals mensuals mitjos i desviació estàndard a la resclosa de la Pilastra entre 

els anys 1996 i 2019. 

Mes 
Número 
dades 

Q min Q mig Q màx Desv Est Q 

Gener 743 0,5 7,5 398,5 23,7 
Febrer 678 0,2 6,9 330,4 19,8 
Març 729 0,1 8,8 270,9 21,2 
Abril 690 0,3 8,4 126,7 13,0 
Maig 713 0,4 9,4 128,7 13,7 
Juny 676 0,6 9,2 87,9 11,1 
Juliol 682 0,6 6,5 34,5 3,7 
Agost 682 1,0 5,6 55,2 3,9 

Setembre 659 0,8 4,7 65,5 4,1 
Octubre 650 0,5 7,1 250,6 18,0 

Novembre 643 0,5 11,3 259,9 26,5 
Desembre 682 0,3 13,5 519,9 38,7 

Total 8227 0,1 8,2 519,9 19,4 

Taula 1. Cabals característics mensuals dels darrers 22 anys   

 

Com que es preveu que les obres dins de la llera del riu Ter es duguin a terme durant els mesos de gener 

i febrer, tal i com es pot veure en la taula adjunta, la probabilitat de crescudes superiors a 60 m³/s seria 

d’uns 11,5% en el mes de desembre (coincidint amb el mes amb major cabal) i inferior al 1,5% en els 

mesos de gener i febrer. 

Mes Q> 40 m³/s Q> 50 m³/s Q> 60 m³/s Q> 90 m³/s Q> 105 m³/s Q> 135 m³/s 

Gener 8,6% 3,7% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 
Febrer 4,7% 1,5% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 
Març 7,1% 2,6% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 
Abril 0,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Maig 1,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Juny 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Juliol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Agost 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Setembre 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Octubre 3,4% 0,9% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

Novembre 13,9% 7,2% 3,3% 0,1% 0,0% 0,0% 
Desembre 24,7% 17,3% 11,5% 2,4% 0,9% 0,1% 

Total 8,5% 3,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

Taula 2. Probabilitat de crescudes mitjanes mensuals dels darrers 22 anys   

Conseqüentment, es proposa un cabal de disseny per a derivar durant l’execució de les obres de 60 m³/s. 
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4.1. Càlcul hidràulic dels desviaments 

A continuació s’inclou la justificació hidràulica de les motes previstes pels desviaments provisionals del 

flux d’aigua, per a cadascuna de les alternatives d’organització de les obres previstes. 

4.1.1. Opció A 

Tal i com es detalla en l’annex d’organització de les obres, es proposa com a opció A, l’accés a l’obra  des 

d’un sol camí, que prové de Sant Gregori i que s’adequaria pel trànsit de camions i maquinària fins a la 

resclosa. En aquesta opció seria necessari implementar una mota per la fase de construcció del connector 

que caldria reformar en la segona fase per dur a terme les actuacions en les comportes, ja que es preveu 

que el riu segueixi en funcionament pel braç on hi ha la resclosa de la Pilastra. 

A continuació s’inclou la justificació hidràulica pel dimensionament de les motes i dels elements auxiliars 

per a cadascuna de les fases. 

4.1.1.1. Desviament de la fase 1 

Durant la primera fase d’execució de les obres, es pretén desviar el cabal pel marge dret deixant lliure 

una amplada d’uns 34 metres del sobreeixidor actual (cota mitjana +92,7 msnm). 

En aquest cas, el funcionament hidràulic del sobreeixidor ens determinarà la cota de la mota a plantejar 

en el desviament de la primera fase:  𝑄 = 𝐶𝑑 · 𝐿 · 𝐻3/2 
On: 

Q: Cabal circulant sobre l’amplada lliure del sobreeixidor (m³/s) 

Cd: coeficient de desguàs del sobreeixidor (1,67, adimensional) 

L: amplada lliure del sobreeixidor (34 m) 

H: alçada d’aigua aigua amunt del sobreeixidor (m) 

Per a una cabal de desviament de disseny de 60 m³/s, amb resguard resultant d’uns 50 centímetres, la 

cota superior de la mota de desviament seria de +94,24 msnm. Tenint en compte que la cota de fons de 

la llera aigua amunt de la resclosa és de +90,5 msnm, l’alçada mitjana de la mota seria d’uns 3,7 m. 

En el cas que s’utilitzessin les comportes de la resclosa durant l’execució de les obres, els nivells d’aigua 

que s’assolirien amb una obertura total de les comportes de 1 i 1,5 metres, se situarien a les cotes +93,35 

msnm i +93,15 msnm respectivament. A la taula següent es mostren els cabals de desviament del 

sobreeixidor i de les comportes en els dos casos. 

 

Obertura 
comporta  

(m) 

Hw 
(msnm) 

Q 
sobreeixidor 

(m³/s) 

Qcomp1 
(m³/s) 

Qcomp2 
(m³/s) 

Qcomp3 
(m³/s) 

Qcomp4 
(m³/s) 

Q TOTAL 
(m³/s) 

1 93,35 29,76 7,18 7,18 7,18 8,97 60,26 
1,5 93,15 17,14 10,38 10,38 10,38 12,98 61,27 

Taula 3. Nivells d’aigua i cabals de desviament en el cas d’utilitzar les comportes de la resclosa. 

En el cas de la mota a plantejar aigua avall de la resclosa, s’ha definit una secció tipus per comprovar la 

capacitat de la llera del riu Ter, considerant una mota de 4 m d’amplada. 

Els càlculs s’han efectuat a partir de l’aplicatiu Hydraulic Toolbox (versió 4.20) per al càlcul hidràulic de 

canals desenvolupat per la FHA-USDoT (Federa Highway Administration del US Departament of 

Transportation). 

S’ha considerat una secció trapezoidal amb amplada de fons de 33 m, un pendent longitudinal de la llera 

d’un 0,4 % i un Manning de 0,04. 

 

Figura 1. Paràmetres i valors emprats per al càlcul d’alçada de la mota d’aigua avall. 

Per a una cabal de desviament de disseny de 60 m³/s, amb resguard resultant d’uns 50 centímetres, 

l’alçada mitja de la mota d’aigua avall seria de 1,57 m. Tenint en compte que la cota de fons de la llera 

aigua avall de la resclosa és la +89,6 msnm, la cota superior de la mota de desviament d’aigua avall se 

situarà a la +91,24 msnm. 
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Figura 3. Esquema del perfil transversal d’aigua avall de la resclosa per a una cabal de desviament de 
60 m³/s. 

4.1.1.2. Desviament de la fase 2 

Durant la segona fase d’execució de les obres, es pretén desviar el cabal pel marge esquerre a través 

d’un conjunt de tubs sota la mota, que condueixen el cabal derivat per aquest tubs amb una amplada lliure 

mínima d’uns 18 metres.  

Com que les obres de la primera fase ja hauran finalitzat i per tant, ja estarà en funcionament l’entalladura 

del cabal de manteniment i la del connector ictícola, s’ha realitzat un càlcul preliminar de la cota superior 

de la mota considerant un cabal de desviament de 60 m³/s. 

En aquest cas, el funcionament hidràulic del sobreeixidor i les entalladures ens determinarà la cota de la 

mota a plantejar en el desviament de la segona fase:  𝑄 = 𝐶𝑑 · 𝐿 · 𝐻3/2 
On: 

Q: Cabal circulant sobre l’amplada lliure del sobreeixidor, de l’entalladura del cabal de 

manteniment i de l’entalladura del connector ictícola (m³/s) 

Cd: coeficient de desguàs del sobreeixidor (1,67, adimensional) 

L: amplada lliure del sobreeixidor (34 m) 

H: alçada d’aigua aigua amunt del sobreeixidor (m) 

Segons els resultats obtinguts preliminars , la cota superior de la mota hauria de ser de +94,1 msnm 

(sense el resguard).  

A continuació es comprova la cota superior definitiva de la mota de desviament de la fase 2, considerant 

el conjunt de tubs sota la mota. 

Els càlculs del conjunt de tubs sota la mota s’han efectuat a partir de l’aplicatiu HY-8 (versió 7.50) per al 

càlcul hidràulic d’obres de drenatge desenvolupat per la FHA-USDoT (Federa Highway Administration del 

US Departament of Transportation).  

Aquest aplicatiu  automatitza els mètodes de disseny d’obres de drenatge i guals descrits en els 

documents de referència “HDS No. 5-Hydraulic Design of Highway Culverts" i “HEC-14Hydraulic Design 

of Energy Dissipators for Culverts and Channels”, considerant: 

- Capacitat hidràulica de la secció aigua avall com  a condició de contorn. 

- Capacitat hidràulica de les obres de drenatge (es poden considerar múltiples geometries)  en 

làmina de lliure i/o a pressió (escollint en cada cas si el control a l’obra de drenatge es produeixi 

a l’entrada o la sortida). 

- Càlcul del cabal sobreeixit per sobre de la via en cas que la capacita hidràulica de  l’obra de 

drenatge sigui insuficient. 

En el cas que ens ocupa, s’ha considerat un conjunt de 6 tubs de 2 metres de diàmetre, una cota superior 

del camí sobre els tubs de +95 msnm i un nivell aigua avall igual a la cota +94,1 msnm. 

 

Figura 4. Paràmetres i valors emprats per al càlcul del desviament pel conjunt de tubs 

 

Segons els resultats obtinguts, el conjunt dels 6 tubs funcionarien al màxim de la seva capacitat, amb un 

nivell aigua amunt igual a la cota +95 msnm (sense resguard). 

Per tant, tal com mostren els resultats a la següent taula la capacitat màxima del conjunt de tubs, abans 

de que es produeixi el sobreeiximent sobre el camí a la cota +95 msnm, seria de 37 m³/s (considerant un 

resguard d’uns 50 centímetres). 
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Figura 2. Nivells d’aigua resultants aigua amunt per a diferents cabals de desviament sota el conjunt 
dels 6 tubs de derivació plantejats. 

La següent figura mostra un esquema de la mota de desviament de la fase 2, considerant els 6 tubs de 2 

metres de diàmetre i la cota superior de la mota a la +95 msnm (amb resguard). 

 

Figura 6. Perfil de la làmina d’aigua sota el conjunt de 6 tubs de 2 metres de diàmetre per a una cabal 

de desviament de 37 m³/s. 

Cal destacar que la probabilitat de crescudes superiors a un cabal de 37 m³/s oscil·laria el 10,7 % i 6,4%  

en els mesos de gener i febrer, respectivament. 

Mes Q> 37 m³/s 

Gener 10,7% 
Febrer 6,4% 
Març 9,2% 
Abril 1,4% 
Maig 2,2% 
Juny 0,6% 
Juliol 0,0% 
Agost 0,0% 

Setembre 0,0% 
Octubre 4,9% 

Novembre 16,6% 
Desembre 27,2% 

Total 11,1% 

Taula 4. Probabilitat de crescudes. 

Per un altre banda, la resclosa Reial, que es troba a uns 400 metres aigua amunt de la resclosa de la 

Pilastra, està situada aproximadament a la cota +93,2 msnm. Cal destacar doncs, un cop executada la 

mota de la Fase 2, quan el nivell d’aigua del riu Ter assoleixi aquesta cota es derivarà un cabal de 18 

m3/s, es començaran a produir sobreeiximents per sobre de la resclosa Reial afectant doncs, el gual 

provisional d’aigua avall d’aquesta resclosa, que està previst executar per donar accés a les obres. 
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4.1.2. Opció B 

En la opció B s’adequaria un accés des del marge dret, a 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, on es construiria una mota 

que permetria derivar tot el flux pel braç esquerre del riu Ter i deixaria en sec tota la zona d’actuació. 

4.1.2.1. Desviament 

En aquest cas es pretén desviar el cabal pel braç esquerre del riu Ter a on se situa actualment la resclosa 

Reial. L’amplada del sobreeixidor de la resclosa Reial és d’aproximadament 100 metres situada a una 

cota mitjana +93,2 msnm. 

A partir de les dades del MDE 2x2 de l’ICGC s’ha observat que el marge esquerre de la llera del braç dret 

del riu Ter, on es vol construir la mota de desviament, es troba a la cota +94,6 msnm, per tant, serà el 

factor limitant per definir la cota superior de la mota. 

 

Figura 2. Esquema de l’àmbit i de la secció tipus d’on es localitzarà la mota de desviament.  

 

 

Figura 3. Secció transversal tipus del terreny actual a la zona on es localitzarà la mota de desviament.  

 

Considerant la cota de la mota de desviament a la +94,6 msnm, s’ha analitzat el funcionament hidràulic 

del sobreeixidor de la resclosa reial amb la següent equació:  𝑄 = 𝐶𝑑 · 𝐿 · 𝐻3/2 
On: 

Q: Cabal circulant sobre l’amplada lliure del sobreeixidor (m³/s) 

Cd: coeficient de desguàs del sobreeixidor (1,67, adimensional) 

L: amplada lliure del sobreeixidor (100 m) 

H: alçada d’aigua aigua amunt del sobreeixidor (m) 
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A continuació, s’adjunta la taula amb els resultats per a un rang de cabals entre 20 i 135 m³/s, considerant 

una cota superior de la mota de desviament de +94,6 msnm. Segons els resultats obtinguts, per a una 

cabal de desviament de 135 m³/s, el resguard resultant seria d’uns 50 centímetres. 

 

Q (m3/s) H Nivell Aigua (m) Resguard 

20 0,24 93,44 1,16 
25 0,28 93,48 1,12 
30 0,32 93,52 1,08 

35 0,35 93,55 1,05 
40 0,39 93,59 1,01 
45 0,42 93,62 0,98 
50 0,45 93,65 0,95 
55 0,48 93,68 0,92 
60 0,51 93,71 0,89 
65 0,53 93,73 0,87 
70 0,56 93,76 0,84 
75 0,59 93,79 0,81 
80 0,61 93,81 0,79 
85 0,64 93,84 0,76 

90 0,66 93,86 0,74 
95 0,69 93,89 0,71 
100 0,71 93,91 0,69 
105 0,73 93,93 0,67 
110 0,76 93,96 0,64 
115 0,78 93,98 0,62 
120 0,80 94,00 0,60 
125 0,82 94,02 0,58 
130 0,85 94,05 0,55 
135 0,87 94,07 0,53 

Taula 5. Nivells d’aigua i calats resultants per a cabals de desviament entre 20 i 135  m³/s. 

 

Conseqüentment, es proposa una cota superior de la mota de desviament a la +94,6 msnm. 

Com que es preveu que les obres dins de la llera del riu Ter es duguin a terme durant els mesos de gener 

i febrer, tal i com es pot observar en la taula de l’apartat anterior (taula 2), la probabilitat de crescudes 

superiors a 135 m³/s seria nul·la en els mesos de gener i febrer. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Actualment les comportes de derivació de la Sèquia Monar no funcionen correctament. Dins del marc de 

millorar la connectivitat del tram del riu objecte del present projecte, es preveuen unes actuacions per 

condicionar les comportes existents per garantir-ne el bon funcionament. En el present annex es descriuen 

les actuacions que es portaran a terme. 

 

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. 

 

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

 

Comporta 4, estat actual. 

 

 

Actuadors de les comportes 2 i 3, estat actual. 
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3. ACTUACIONS PREVISTES EN LES COMPORTES 

Les actuacions que es portaran a terme són les següents: 

 

- Comporta nº1: 

En el cas de que els mecanismes d’aquesta comporta es trobin en bon estat, s’alleugerirà el cos de la 

comporta (sense comprometre la seva resistència estructural) i es greixarà per posar-la en servei, ja que 

l’avançat estat d’oxidació que presenta actualment n’impedeix la mobilització a través del mecanisme. 

  

- Comporta nº2 i nº3: 

Les comportes nº2 i nº3 es troben molt juntes, funcionant com una sola unitat mecànica, per això, es 

preveu una actuació conjunta en aquests dos elements. 

Es desmuntaran les dues comportes per tal d’avaluar l’estat de conservació de l’estructura de ls 

obturadors. Es contempla desmuntar les cremalleres de les dues comportes i adreçar la cremallera de la 

comporta nº3, que es troba vinclada. Els mecanismes; formats per volants, vis sense fi, engranatge gran, 

eix i engranatge petit; no es desmuntaran ja que se suposa que es troben en bon estat. 

Un cop conegut l’estat dels obturadors, es decidirà si es sanegen els existents o se’n construeixen de 

nous. No es contempla la construcció de nous suports per a les cremalleres, aprofitant els existents. En 

cas de que les cremalleres es trobessin en mal estat, ja sigui per desgast o per trencament, se’n 

construiran de noves. 

Un cop revisat l’estat de tots els elements mecànics de les comportes nº2 i nº3 es tornaran a muntar els 

obturadors sanejats o els nous en el cas que hagi sigut necessari substituir-los. Seguidament es posaran 

en marxa els mecanismes verificant-ne el correcte funcionament. 

 

 

 

- Comporta nº 4: 

Actualment aquesta comporta no arriba a tancar, se suposa que pel mal estat de les guies fixes en el tram 

format per l’últim metre abans d’arribar al fons. La localització d’aquesta afectació implica deixar la 

comporta seca per poder reparar aquestes guies 

Per avaluar el seu estat de conservació i reparar-la, si es dóna el cas, s’elevarà fins on donin els 

mecanismes d’elevació existents i, si fos necessari, per l’últim tram s’utilitzarà un sistema d’elevació extern 

(com per exemple un ternal). Un cop a dalt, es desmuntaran les rodes, que se suposa que es troben 

gripades per l’oxidació.  

Es contempla realitzar eixos nous en acer inoxidable AISI 316, casquets de desgast en bronze i 

mecanitzar-los al torn. Si la planxa de l’obturador està en mal estat se substituirà per planxa d’acer nova. 

Si la comporta es troba afectada en la seva part estructural, l’actuació es valorarà a part. 

Finalment, es greixaran totes les parts susceptibles de ser oxidades, sobre tot les sotmeses a desgast, i 

es tornarà a muntar l’obturador de la comporta nº4. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Les obres incloses en el present projecte inclouen la construcció d’un connector per a fauna ictícola i la 

reparació de les comportes de derivació cap a la Sèquia Monar. 

La major part de les actuacions s’hauran de realitzar dins al llera del riu Ter. Pel desenvolupament 

d’aquestes tasques serà imprescindible la construcció de motes per tal de desviar el flux del riu i la 

planificació dels treballs per fases per garantir el pas del cabal del curs fluvial. 

En el present annex s’exposa la descripció dels processos constructius que es portaran a terme i com es 

desenvoluparan a l’obra perquè les afectacions siguin les menys possibles. 

2. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS PROCESSOS CONSTRUCTIUS 

2.1. Treballs previs 

Abans de l’inici de les obres s’han de realitzar un seguit d’activitats prèvies que s’enumeren tot seguit: 

- Adequació dels camins d’accés  

- Esbrossada i neteja de l’àmbit 

- Senyalització de les obres 

- Col·locació de les casetes d’obra 

2.2. Construcció de motes 

Per tal de desenvolupar els treballs dins de la llera del riu Ter, caldrà construir unes motes provisionals 

per a desviar el flux de l’aigua cap al costat oposat a la zona de treball. Les tasques que es contemplen 

per a la formació de les motes són les que s’enumeren a continuació: 

- Terraplenat de les motes amb material de préstec 

- Col·locació d’una làmina d’impermeabilització tipus EPDM d’1,5 mm de gruix 

- Protecció del talús orientat al flux mitjançant un mantell d’escullera formada per blocs de 400 a 

800 kg 

- Construcció de rampes d’accés a la plataforma de treball 

- Retirada dels material de les motes i acopi temporal a l’obra 

2.3. Moviment de terres 

Per tal de construir la rampa que conformarà la connectivitat ictícola caldrà retirar les terres contemplant 

les tasques següents: 

- Excavació de terra vegetal 

- Excavació de l’espai ocupat per la rampa, que s’efectuarà en desmunt tenint en compte que el 

una part important (s’estima en torn al 30%) correspon a roca 

2.4. Construcció del connector ictícola 

Les tasques per la construcció del connector s’enumeren a continuació: 

- Reperfilat superficial de la resclosa  

- Col·locació de la base del connector com escullera formada per blocs de 800 a 1.200 kg 

- Col·locació de base de formigó en massa HM-20/B/10-I sobre el reperfilat de la resclosa 

- Col·locació de l’emmacat de pedra que formarà la rampa de connexió 

- Col·locació de pedres de 400 a 600 mm en fileres transversals al flux per la formació dels ressalts 

que incorporarà la rampa 

- Formació d’una entalladura en el coronament de l’assut mitjançant tall amb disc diamantat i 

posterior enderroc del volum de l’entalladura per formar l’entrada d’aigua al connector 

- Formació d’una entalladura amb el mateix procediment que el seguit en el punt anterior per formar 

una entalladura per garantir l’alliberament del cabal de manteniment 

- Regularització de la superfície descoberta per les entalladures 

2.5. Equips mecànics 

Finalitzada la construcció del connector, es procedirà a reparar les comportes de derivació cap a la Sèquia 

Monar seguint el procediment que es descriu a continuació: 

- Retirada dels obturadors de les comportes 

- Revisió de l’estat de conservació de tots els elements mecànics 

- Reparació o substitució dels components deteriorats 

- Recol·locació dels obturadors 

- Posada en marxa de les comportes reparades i verificació del funcionament 

2.6. Mesures correctores 

Un cop retirat tot el material de l’obra i els residus generats, es procedirà a restituir l’estat natural de 

l’entorn de la resclosa amb les tasques següents: 

- Estesa de terra vegetal de la pròpia obra 

- Treballs d’hidrosembra 

- Plantació d’espècies d’arbrat autòctones 
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3. FASES D’OBRA 

L’obra s’executarà per fases amb l’objectiu de mantenir en tot moment el flux d’aigua i minimitzar l’efecte 

sobre la zona d’actuació. Les fases contemplades són les següents: 

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

- Fase 1. Construcció del connector ictícola. 

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

- Fase final. Mesures correctores. 

Es planteja una primera opció d’organització (opció A) enfocada a mantenir el funcionament hidràulic del 

riu Ter en les condicions actuals, mantenint el flux d’aigua al braç dret. També es planteja una opció 

alternativa (opció B) enfocada a minimitzar els costos de construcció, la complexitat de l’obra i el risc 

associat als efectes d’una crescuda del Ter. 

En la opció A, l’accés a l’obra s’efectuaria des d’un sol camí, que prové de Sant Gregori i que s’adequaria 

pel trànsit de camions i maquinària fins a la resclosa. En aquesta opció seria necessari implementar una 

mota per la fase de construcció del connector que caldria reformar en la segona fase, ja que es preveu 

que el riu segueixi en funcionament pel braç on hi ha la resclosa de la Pilastra. Implícit en aquesta opció, 

existeix el risc de que una crescuda del riu arrossegui la mota, produint un sobre cost i un retard en la 

finalització de l’obra. Alhora, el fet d’haver de mantenir el flux en el braç dret mentre duren les obres, 

també implica un sobrecost i un increment en el termini de l’obra, atès que cal construir motes de majors 

dimensions i alhora cal desplaçar-les per a cadascuna de les fases d’obra. 

En la opció B s’adequaria un accés des del marge dret, a 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, on es construiria la mota per 

eixugar la resclosa de la Pilastra. L’accés a l’obra es faria, des d’aquest mateix punt, una vegada 

construïda la mota o alternativament des d’aigua avall de la resclosa, a través del camí conegut com el 

Carrilet que discorre pel marge dret del Ter fins arribar a l’illa de la Pilastra. Amb aquesta opció únicament 

s’hauria de formar una mota que no caldria moure durant tota l’obra i adequar un tros de camí per accedir 

amb seguretat a la resclosa, ja que tot el braç de Ter on s’ubica la resclosa de la Pilastra quedaria sec 

fins aigua avall de l’illa de la Pilastra. El risc d’arrossegament de la mota associat a una crescuda del Ter, 

quedaria reduït respecte al risc inherent a l’opció A. 

Les dues opcions es comparen a nivell de costos de construcció i de risc d’arrossegament de les motes 

en episodis de crescuda del Ter. La valoració s’efectua amb les mateixes partides d’obra, essent la 

diferència els amidaments. 

A continuació es descriuen amb detall les fases que integrarien cada una de les opcions i es mostra la 

comparativa per determinar de manera objectiva quina és la millor opció. 

3.1. Descripció de l’opció A 

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

L’objectiu d’aquesta fase és establir un accés adequat per la maquinària fins a la llera del riu Ter. Serà 

necessari reforçar el paviment dels camins rurals d’accés a la resclosa des del marge esquerre i construir 

un gual provisional per creuar el braç esquerre del riu Ter. En aquesta fase també es contempla la 

instal·lació de les casetes d’obra. 

3.1.2. Fase 1. Construcció del connector ictícola 

En aquesta fase es preveu la construcció del connector ictícola. Per tirar endavant aquestes tasques, serà 

necessari implementar una mota per eixugar la zona de l’assut on s’implantarà el connector, al mateix 

temps que canalitzarà les aigües cap a la banda de les comportes des d’on seguirà riu avall ja sigui per 

la comporta de buidat de fons o per sobreeiximent a través del llavi de l’assut. S’implantarà una mota 

aigua amunt de l’assut i una aigua avall, tal i com es mostra en la figura següent. 

 

Situació de les motes en la fase 1. 

Amb la zona d’implantació eixugada, es procedirà a retirar terres i roques on es construirà la base del 

connector i es reperfilarà superficialment la resclosa. Seguidament es formarà la base del connector, 
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estenent un mantell d’escullera aigua avall de la resclosa i una capa de formigó en massa HM-20/B-I 

sobre el reperfilat de la resclosa. Sobre de la base s’estendrà un emmacat de còdols lligats amb formigó. 

En la zona de captació de peixos es col·locarà una escullera formada per blocs de pedra de 1.200 a 2.000 

kg. 

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

Les comportes es troben al costat oposat a on es preveu construir el connector i és necessari treballar en 

sec. Per aquest motiu es formarà una mota davant de les comportes aprofitant el material de la mota que 

en la fase 1 protegia la zona d’implantació del connector, de manera que el flux d’aigua es canalitzarà cap 

al connector i abandonarà la resclosa o bé pel propi connector o pel llavi de la resclosa. Per tal d’accedir 

a l’obra des del marge esquerre, caldrà construir un gual que connecti l’esmentat marge amb la mota que 

protegirà les comportes, gual que estarà format per tubs de formigó sobre els que s’estendrà una capa de 

terres per formar el camí, tal i com es mostra en la figura següent. 

 

Situació de les motes en la fase 2. 

Amb l’entorn de les comportes eixugat es procedirà al dragat del fons de la llera en la zona de comporta i 

a la reparació de les comportes i si cal substitució dels elements mecànics de les mateixes. 

3.1.4. Fase final. Mesures correctores  

Acabades les tasques previstes en la fase 2, es retiraran les motes i es procedirà a restablir l’estat natural 

de la llera i l’entorn de la resclosa. Amb aquest propòsit s’estendrà una capa de terra vegetal procedent 

de la pròpia obra i seguidament es practicarà una hidrosembra i una plantació d’arbrat amb espècies 

autòctones i pròpies del bosc de ribera del Ter. 

3.2. Descripció de l’opció B 

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

L’objectiu d’aquesta fase és establir un accés adequat per la maquinària fins a la llera del riu Ter i deixar 

sec el braç dret del riu Ter on s’ubica la resclosa de la Pilastra. Serà necessari reforçar el paviment dels 

camins rurals d’accés a la resclosa des del marge dret i estendre un cordó de terres just aigua avall del 

punt on divergeixen els braços que formen l’illa de la Pilastra obligant a l’aigua a circular per la resclosa 

Reial. Amb el braç de la Pilastra sec, s’adequarà un camí que enllaci el Carrilet amb l’illa de la Pilastra, 

creuant la llera seca. En aquesta fase també es contempla la instal·lació de les casetes d’obra. 

3.2.2. Fase 1. Construcció del connector ictícola 

En aquesta fase es preveu la construcció del connector ictícola. La zona de la resclosa de la Pilastra es 

trobarà seca per l’efecte de la mota construïda aigua amunt. es procedirà a retirar terres i roques on es 

construirà la base del connector i es reperfilarà superficialment la resclosa. Seguidament es formarà la 

base del connector, estenent un mantell d’escullera aigua avall de la resclosa i una capa de formigó en 

massa HM-20/B-I sobre el reperfilat de la resclosa. Sobre de la base s’estendrà un emmacat de còdols 

lligats amb formigó. En la zona de captació de peixos es col·locarà una escullera formada per blocs de 

pedra de 1.200 a 2.000 kg. 

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

Durant aquesta fase, la zona de la resclosa continuarà seca per efecte de la resclosa construïda en el 

punt de divergència dels braços del Ter. Un cop el connector ictícola estigui construït es procedirà a 

reparar i si cal substituir els elements mecànics de les comportes. 

3.2.4. Fase final. Mesures correctores 

Acabades les tasques previstes en la fase 3, es retirarà la mota i el Ter tornarà a fluir pel braç de la 

Pilastra. En aquesta fase es preveu restablir l’estat natural de la llera i l’entorn de la resclosa. Amb aquest 

propòsit s’estendrà una capa de terra vegetal procedent de la pròpia obra i seguidament es practicarà una 

hidrosembra i una plantació d’arbrat amb espècies autòctones i pròpies del bosc de ribera del Ter. 
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4. COMPARATIVA ENTRE LES OPCIONS 

4.1. Risc d’arrossegament de la mota 

En episodis de crescuda del cabal del Ter hi ha possibilitats de que l’aigua arrossegui la mota. Segons el 

que s’ha exposat en l’annex 4 de càlculs hidràulics, el risc que aquest arrossegament succeeixi és el que 

es resumeix en la taula següent. 

Probabilitat d’arrossegament de la mota per a cada una de les opcions d’organització dels treballs. 

 Probabilitat d’arrossegament de 
la mota al llarg d’un any 

Opció A 11,1% 

Opció B 0,1% 

 

La probabilitat d’arrossegament inherent en l’opció A és deu vegades superior a la que implica la opció B. 

Que el risc en l’arrossegament de les motes sigui més elevat també genera un risc per la seguretat de 

l’obra i dels treballadors davant de crescudes sobtades del riu Ter. 

 

4.2. Valoració econòmica de les tasques 

Les dues opcions d’organització difereixen en l’accés a l’obra i en la construcció i mobilització de les 

motes, a més, la opció A fa necessària la construcció d’un gual i la instal·lació de tubs sota la mota en la 

fase de reparació de comportes. La resta de tasques valorables són iguals per les dues opcions, de 

manera que per comparar-les, únicament es contraposen els costos dels treballs previs i de construcció 

de les motes, contraposició que es mostra a continuació amb forma de taula. 

Contraposició dels costos de les dues opcions d’organització de les obres. 

 Opció A Opció B 

Treballs previs 17.229,0 € 26.373,0 € 

Motes provisionals 92.457,0 € 17.045,0 € 

TOTAL 109.686,0 € 43.418,0 € 

 

Si bé pel que fa als treballs previs, l’opció A és més econòmica que l’opció B, en conjunt, l’opció B és 

66.268,0 € més econòmica que l’opció A. Això és degut a que si bé l’opció B contempla una longitud de 

condicionament de camins d’accés més gran que la que es contempla en l’opció A, el desplegament de 

mitjans necessària per implementar les motes en l’opció A incrementa els costos fins a l’esmentada 

diferència al principi del paràgraf. 

4.3. Termini de les obres 

Per altra banda, la opció B redueix molt el termini de les obres, atès que permet que totes les actuacions 

es puguin dur a terme alhora (connector ictícola i comportes) una vegada desviat el flux pel braç esquerre 

del riu Ter. 

En canvi, en la opció A, el fet de necessitar diverses fases d’obra i que en cadascuna sigui necessària la 

formació i retirada de les motes de protecció i desviaments del flux, incrementa el termini de les obres. 

 

4.4. Afectacions al medi 

Respecte a les afectacions al medi, l’opció A permet no alterar substancialment el comportament hidràulic 

del Ter en aquest tram, que, tot i disposar de dos braços, el més operatiu és el braç dret, on es duen a 

terme les actuacions. No obstant, per tal de duu a terme les obres mantenint el braç en funcionament, cal 

portar material 3.000 m3 de material de préstec per a la construcció de les motes (que alhora cal moure 

dins l’obra entre una fase i una altra) i 84 metres de tubs de 2,00 metres de diàmetre, la qual cosa implica 

un volum molt important de transport de terres i material per l’interior d’una zona protegida 

mediambientalment. 

Alhora, que el risc d’arrossegament de la mota sigui més elevat, també suposa que en cas d’avinguda 

durant les obres, tot el material aportar per fer les motes, sigui arrossegat aigua avall de la resclosa de la 

Pilastra, malmeten el medi i alhora implica l’aportació de nou material per a la reformació de les mateixes. 

En el cas de l’opció B, també és necessari material d’aportació per la formació de la mota de desviament, 

però en aquest cas, el volum és molt inferior (1.300 m3) i només cal transportar-lo una sola vegada. A 

més, la formació de la mota en aquest cas, es duria a terme des del marge dret del Ter, a l’altura de la 

Resclosa Reial, on el marge no forma part de les figures de protecció mediambiental de PEIN ni Xarxa 

Natura 2000. A més, el transport i moviment de maquinària per l’interior de l’illa en aquest cas, és molt 

reduït al limitar-se únicament al material necessària per a la formació del connector. 

Alhora la reactivació del braç esquerre del Ter durant l’execució de les obres, també es considera 

beneficiós pel medi. 

Ambdues alternatives implica la realització d’una Pla de Salvament d’espècies una vegada executades 

les motes i també impliquen l’assecatge de la Sèquia Monar durant les actuacions. En el cas de l’opció A, 

el termini en què seria necessària deixar la Sèquia sense funcionament seria de l’ordre de 3 setmanes, 

mentre que en el cas de l’opció B, seria de l’ordre de 4 setmanes. 
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5. CONCLUSIÓ 

L’opció A permet desenvolupar els treballs sense deixar sec el braç dret del Ter en l’illa de la Pilastra, no 

obstant, el risc d’arrossegament de la mota és deu vegades superior al risc de que això succeeixi en 

l’opció B i, a més, el cost de l’opció A respecte a la opció B és 2,5 vegades superior. 

Al mateix temps, l’opció B es considera més compatible amb el medi en relació a l’afectació a l’espai 

protegit durant l’execució de les obres, així com a la reducció en el termini de les mateixes. 

Això fa que, des d’un punt de vista organitzatiu de les obres, l’opció més encertada sigui l’opció B. 
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1. OBJECTIU DE L’ESTUDI 

Aquest estudi té per objectiu complir amb les determinacions que fixa el Real decret 1627/1997 de 24 

d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció 

o d’enginyeria civil. 

Segons l’article 4, l’obligatorietat de redactar un estudi de seguretat i salut en els projectes d’obra es basa 

en el compliment d’algun dels següents supòsits: 

- El pressupost d’execució per contracte inclòs en el projecte és igual o superior als 450.759,08€ 

(75 MPTA.) 

- La duració estimada de les obres és superior a 30 dies laborables, utilitzant a més de 20 

treballadors simultàniament. 

- El volum de mà d’obra estimada, entenen com a tal la suma dels dies de treball total dels 

treballadors a l’obra, és superior a 500. 

- Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i presses. 

El present “Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter a l’entorn de la resclosa de 

La Pilastra” no s’inclou en cap dels supòsits anteriors i per tant s’elabora un Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

 

2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

Les obres consisteixen en la construcció d’una escala de peixos al marge dret de la resclosa de La Pilastra 

per a millorar la connectivitat ictícola d’aquest tram del riu Ter. En l’actuació també s’inclou la substitució 

de les actuals comportes de la Sèquia Monar. 

El procés constructiu inclou les següents unitats:  

- Esbrossada  

- Formació de les motes provisionals d’accés a la zona d’obres.  

- Construcció del fonament de l’escala amb escullera  

- Col·locació de les pedres sobre l’escala de peixos.  

- Formació de les entalladures a la resclosa.  

- Acabat i neteja de les restes d’obra  

 

 

 

 

3. PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN 
L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

En coherència amb el resum per capítols del pressupost de l’obra i el pla d’execució de l’obra es defineixen 

els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de l’obra. 

Moviment de terres, excavacions 

• Maquinària d’excavació 

• Maquinària de moviment de terres 

• Camió grua 

• Retroexcavadora 

• Eines manuals 

Esculleres 

• Camió 

• Giratòria 

Obres de fàbrica 

• Camions 

• Camions formigonera 

• Formigoneres 

• Camió-grua 

• Eines manuals 

• Excavadora amb martell trencador 

Acabats i neteja 

• Eines manuals 
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4. RISCOS I MESURES PREVENTIVES 

4.1. A les excavacions, moviment de terres i esculleres: 

Riscos: 

 - Atropellaments i col·lisions, en especial marxa en darrera i en girs inesperats de les màquines. 

- Caigudes del material d’excavació des de la cullera. 

- Caigudes del mecànic en pujar i baixar de la màquina. 

- Circular amb el bolquet aixecat. 

- Fallida de frens i direccions en camions. 

- Caiguda de pedres i agregats durant la marxa del  camió basculant. 

- Caigudes de la cullera en reparacions. 

- Caiguda dins la zona d’excavació. 

- Atropellament i col·lisions en l’entrada i sortida de  camions. 

- Bolcada de les màquines. 

Mesures colꞏlectives de protecció: 

- No es permetrà l’accés del personal a la zona d’influència de la maquinària mòbil. 

- Talussos adequats per a la prevenció de riscs per petites esllavissades i desplomes. 

- Abans d’iniciar l’excavació, es consultarà amb els organismes competents si existeixen línies elèctriques, 

clavegueram, telèfon, pous negres, fosses sèptiques, etc. 

- Formació i conservació d’un retall en vora de rampa,  per a topada de vehicles. 

- No apilar materials en zones de trànsit,  mantenint les vies lliures. 

- Màquines proveïdes de dispositiu sonor i llum blanca de marxa en darrere. 

- Zona de trànsit de camions, perfectament  senyalitzada de forma que tota persona tingui idea del 

moviment dels mateixos. 

- Cabina amb protecció anti-bolcada. 

- El control de trànsit es realitzarà amb l’auxili d’un operari prèviament format. 

- Camions amb cabina protegida. 

Mesures individuals de protecció: 

- Casc homologat. 

- Ulleres anti-pols en cas necessari. 

- Orelleres anti-soroll. 

-  Cinturó anti-vibratori pel maquinista. 

- Botes de goma per a tot el personal en cas necessari. 

- Vestits d’aigua per a tot el personal en cas necessari. 

4.2. Per feines de paleteria en general: 

Riscos: 

- Caigudes de personal al mateix o a  diferent nivell 

- Caigudes de materials al mateix o a diferent nivell 

- Projecció de partícules 

- Fiblades amb objectes punxants 

- Cops contra objectes 

- Ferides per punxament als peu o a les mans 

- Ferides per tall als peus o a les mans 

- Esquitxos de formigó als ulls 

- Dermatosis provocades pel ciment 

- Erosions i contusions per manipulació 

- Atropellaments per maquinària o vehicles 

- Atrapaments per la maquinària 

Mesures de protecció colꞏlectives: 

- Neteja de la zona de treball. 

- Protecció contra contactes elèctrics indirectes de la maquinària. 

- Protecció amb carcasses o pantalles dels elements  mòbils de les màquines. 

Mesures de protecció individuals: 

- Casc de seguretat. 

- Ulleres front a la projecció de partícules. 

- Cinturó de seguretat. 

- Guants de cuiro. 

- Botes de canya alta de goma. 

- Calçat amb plantilla d’acer. 

4.3. Per les feines de muntatge de les instalꞏlacions (comportes): 

Riscos: 

- Caigudes al mateix i diferent nivell. 

- Electrocucions. 

- Cremades produïdes per descàrregues elèctriques. 

- Talls en les mans. 

- Atrapades dels dits en l’ajut, en el moment d’introduir el cable en els conductes. 

Mesures de protecció colꞏlectives: 

- Zones de treball netes i ordenades. 

- Zones de treball ben enllumenades. 
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- Les escales de mà a utilitzar seran d’estisora. 

- Les plataformes de les bastides utilitzades seran de 60 cm. d’amplada i comptaran amb barana, barra 

intermitja i entornpeu de 20 cm. en cas de superar-se els  2 m. d’alçada. 

Mesures de protecció individuals: 

- Casc de seguretat. 

- Guants aïllants (en proves de tensió). 

- Calçat aïllant  (en proves de tensió). 

 

5. SISTEMES I MEDIS AUXILIARS PREVENTIUS 

5.1. Senyalització dels riscos 

La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d’una senyalització 

adequada. A continuació s’adjunta una relació  de les senyals més comuns segons la seva finalitat. 

5.1.1. Senyalització dels riscos del treball 

Com a complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, es decideix 

la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els riscos existents a tots els que 

treballen a l’obra. El plec de condicions defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització. La 

senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a continuació, a mode informatiu. 

- Advertència risc elèctric 

- Banda d’advertència de perill 

- Prohibit el pas a vianants. 

- Senyal d’ús obligatori del casc. 

- Senyal de perill de caigudes. 

5.2. Senyalització vial 

Les obres afectaran a la pista forestal d’accés a l’àmbit de les obres a causa de l’increment de pas de 

vehicles pesants, de manera que es prendran les mesures de senyalització oportunes per tal d’advertir 

del perill als vehicles que hi circulin. La senyalització provisional necessària s’haurà d’efectuar d’acord 

amb la Norma 8.3-IC “ Señalización de obras”. 

El tipus de senyalització que s’haurà d’utilitzar inclou :  

- Senyal triangular de perill d’obres 

- Senyal circular de limitació de velocitat 

- Cons 

- Tanques mòbils. 

- Línia de balises lluminoses 

5.3. Medis auxiliars 

- Tanca perimetral rígida. 

- Alarmes acústiques i lluminoses a les màquines i vehicles en moviment. 

 

6.  RISCOS DE DANYS EXTRAPROFESSIONALS I A TERCERS I LA SEVA 
PREVENCIÓ 

Existeix el risc sobre els usuaris dels camins, vehicles i vianants. 

Riscos: 

- Els derivats del trànsit intern de l’obra: moviment de vehicles i màquines (risc de col·lisions o 

atropellament de persones alienes a l’obra. 

- Caigudes a diferent nivell 

- Talls o punxades 

Mesures de prevenció: 

- Cartells de prohibit el pas a les persones alienes a les obres 

- Personal dedicat exclusivament a la regulació del trànsit. 

- Senyalització obligatòria d’acord amb la Norma de Carreteras 8.3-IC. 

 

7. INSTAL.LACIONS PROVISIONALS D’HIGIENE I BENESTAR 

7.1. Serveis comuns 

Es disposarà d’un mòdul de vestuaris i serveis higiènics. El vestuari disposarà de caselles individuals amb 

clau i seients. Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu 

treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls. Per a la neteja i conservació dels 

locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària. 

7.2. Serveis sanitaris i primers auxilis 

- Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball, i 

que serà repetit en el període d'un any. 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, si no 

procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 

- Farmaciola 

Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat i 

Higiene en el Treball. 
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Contingut: 

 . Aigua oxigenada 

 . Alcohol de 96 º 

 . Tintura de iode 

 . Mercurocromi 

 . Amoníac 

 . Gasa estèril 

 . Cotó hidròfil 

 . Benes 

 . Esparadrap 

 . Antiespasmòdics 

 . Analgèsics 

 . Tònics cardíacs d'urgències 

 . Torniquet 

 . Bosses per aigua o gel 

 . Guants esterilitzats 

 . Xeringues d'un sol ús 

 . Termòmetre clínic 

- Assistència a accidentats 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran de traslladar-se els 

accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 

És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i direccions dels centres 

assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als 

centres d'assistència. 

 

8. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

- Tot el personal ha de rebre en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos que 

aquests poden crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de prendre i fer servir. 

- Triant el personal més qualificat, es farà un curs de socorrisme i primers auxilis, de forma que l'obra disposi 

de personal qualificat en cas de màxima urgència. 

- Es convocaran reunions periòdiques, per part de l'empresa, per impartir matèria de seguretat i salut en el 

treball.  

 

9. ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’OBRA 

Abans d’iniciar els treballs s’estudiaran els següents punts: 

• Pla d’abassegament: es determinaran les àrees d’abassegament del material de manera que no 

interfereixin en fases posteriors de l’obra i que després es puguin buidar i netejar amb facilitat. 

• Pla d’ordre i neteja: ordre en els treballs; hi haurà medis auxiliars per poder contenir els residus 

(sacs i contenidors); quan s’acabin els treballs s’hauran de recollir tots els residus i les restes de 

materials; no s’escamparà brutícia pels voltants de l’obra. 

• Pla de revisió i manteniment periòdic de la maquinària, responsabilitat inherent al contractista. 

• Pla d’emergència i primers auxilis: en un lloc visible es deixarà una relació amb les adreces i 

telèfons dels principals serveis i organismes públics i privats pels casos d’emergència (dispensari 

municipal, farmàcies, ambulàncies i hospital més proper). 

• Es tindrà cura de les petites lesions que pugui patir el personal de l’obra amb la farmaciola que hi 

haurà d’haver a peu d’obra, subministrada per la mútua patronal d’accidents de treball a la qual 

estigui adscrit el contractista. 

• La farmaciola s’haurà d’equipar periòdicament i contindrà, com a mínim, el següent material: 

alcohol, aigua oxigenada, iode, benes de diferents mides, esparadrap, tiretes, pomada 

antisèptica, liniment, benes elàstiques, analgèsics, bicarbonat, pomada antihistamínica, pomada 

per cremades, pinces, tisores i cotó. 

 

10. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

El Pla de Seguretat el redactarà el contractista adjudicatari de l'obra, que, en funció del seu propi sistema 

d'execució de l'obra analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i complementarà les previsions fetes a l'Estudi 

de Seguretat I Salut en el Treball. 

Una vegada realitzat el pla el constructor el presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut en el Treball 

en fase d’execució d’obra, el qual l’aprovarà si s’escau. En aquest cas, el constructor el presentarà al 

Departament de Treball. 

El contractista, un cop aprovat el Pla, en facilitarà una còpia, a efectes de coneixement i seguiment, al 

Comitè de Seguretat i Salut en el Treball o en el seu defecte al representant dels treballadors en el centre 

de treball i empresa.  

 

11. GESTIÓ I CONTROL DE LA SEGURETAT I SALUT 

L’organització funcional de la seguretat i salut a l’obra serà responsabilitat del contractista, el qual 

nomenarà un responsable a peu d’obra, que actuarà sota el seguiment i control del coordinador de 

seguretat i salut nomenat pel promotor de les obres. 
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12. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

12.1. Legislació general aplicable 

És d’aplicació tota la normativa vigent sobre seguretat i salut en el treball, la qual no es reprodueix per 

qüestió d’economia documental.  

Tot i així, es fa un esment especial a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 31/1995 de 8 de 
novembre, i els següents reglaments:  

- Serveis de Prevenció, R.D. 39/1997 de 17 de gener 

- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball, R.D. 485/1997 de 14 d’abril 

- Llocs de Treball, R.D. 486/1997 de 14 d’abril 

- Manipulació Manual de Càrregues, R.D. 487/1997 de 14 d’abril 

- Pantalles de Visualització, R.D. 488/1997 de 14 d’abril 

- Utilització d’equips de protecció individual, R.D. 773/1997, de 30 de maig 

- Utilització d’equips de treball, R.D. 1215/1997, de 18 de juliol 

- Obres de construcció, R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

12.2. Implantació d’obra  

SENYALITZACIÓ 

La normativa sobre senyalització  en el treball queda recollida en el R.D. 485/97 de 14 d’abril. Com a 

principals punts cal tenir en compte que les funcions bàsiques de la senyalització han de ser les següents: 

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència on facin falta 

mesures urgents de protecció o evacuació. 

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o Instal·lacions de 

protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

- Orientar als treballadors que realitzin determinades operacions perilloses. 

En funció del significat del senyal, aquesta es classifica en senyal de: 

- Prohibició: Prohibeix un comportament que pot ocasionar perill 

- Obligació: Obliga a un comportament determinat 

- Advertència: Assenyala un risc o perill determinat 

- Salvament: Assenyala les sortides d’emergència, primers auxilis o altres dispositius de salvament 

- Indicativa: Proporciona diferents informacions d’interès. 

VESTIDORS I SERVEIS HIGIÈNICS 

Com a mínim, compliran els requisits de resistència assenyalats en les accions gravitatòries d'edificació i 

la seva estabilitat complirà els mateixos coeficients de seguretat. 

 L’aigua serà de la xarxa pública, en cas contrari caldrà tenir anàlisi de potabilitat. 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL 

La instal·lació elèctrica provisional complirà, com a mínim, els següents requisits: 

- Els equips de protecció magnetotèrmic i diferencials, així com quadres de maniobra hauran d'estar en 

perfecte estat de funcionament. 

- Els cables elèctrics no es podran estendre directament sobre el sòl de manera que es pugui transitar 

amb vehicles per sobre. 

- No es podran fer, en cap cas, les connexions a terra a través de les conduccions d'aigua. 

- No s'accedirà amb conductors elèctrics a ambients explosius o inflamables. 

- No es faran reparacions de maquinària en tensió. 

- Al costat del quadre elèctric caldrà que hi hagi col·locat un extintor.  

12.3. Maquinària pesada 

CAMIÓ-GRUA 

- El camió-grua normalment , dins de l’obra, serà de lloguer. Per tant, correspon a l’empresa que la 

lloga la seguretat dels seus treballadors. 

- No es podrà superar la capacitat de càrrega del ganxo instal·lat. 

- No es podrà superar la capacitat de càrrega de la grua instal·lada sobre el camió. 

- Abans d’aixecar una càrrega caldrà comprovar la llargada màxima del braç. 

- Les maniobres sense visibilitat hauran de ser dirigides per un senyalista. 

- Es prohibeix passar el braç de la grua, amb càrrega o sense, per damunt del personal. 

- En cas d’entrar en contacte amb una línia elèctrica caldrà demanar auxili amb la botzina i no es podrà 

abandonar la cabina encara que no hi hagi contacte elèctric.  Mentre tant ningú no podrà tocar el 

camió-grua. 

- Abans de començar qualsevol desplaçament caldrà assegurar-se de què el braç de la grua està 

immobilitzat. 

- La càrrega no es podrà arrossegar ni fer estirades brusques. 

- No es podrà aixecar una sola càrrega a l’hora. La diversitat d’objectes pot ocasionar problemes. 

- Abans d’aixecar la càrrega caldrà assegurar-se de què la màquina està estabilitzada. 

- No és permesa l’entrada a la cabina de persones que no estiguin capacitades per a tal fi. 

- Tots els ganxos i eslingues que s’utilitzin caldrà que disposin del corresponent pestell de seguretat. 

- A la cabina de comandament caldrà disposar d’un extintor d’incendis.  

GRUA AUTOPORTANT 

- La grua autoportant normalment, dins de l’obra, serà de lloguer. Per tant correspon a l’empresa que 

la lloga la seguretat dels seus treballadors. 

- Queda expressament prohibit l’estacionament i desplaçament de la grua autoportant a una distància 

igual o inferior a 2 metres del límit de les rases o talls en el terreny. En cas de ser necessari 
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l’apropament a zones per sota d’aquests valors caldrà blindar la zona afectada i col·locar un topall 

ferm per a les rodes del darrera. 

- No s’hissaran càrregues si prèviament no s’han posat en servei els peus hidràulics d’estabilització de 

la grua. 

- El ganxo sempre disposarà del pestell de seguretat. 

- Caldrà estar, en tot moment, alerta de possibles deformacions del terreny en les operacions de 

càrrega i transport de càrregues. 

- Queda prohibit estar o realitzar treballs en un radi de 5 m. al voltant de la grua, i dins del radi d’acció 

de les càrregues suspeses. 

- Queda prohibit utilitzar la grua per arrossegar càrregues. 

- Queda prohibit utilitzar la grua com a plataforma de treball del personal. 

PALA CARREGADORA / PALA RETROEXCAVADORA 

- Per evitar el risc de caiguda d’objectes sobre la cabina de comandament de la màquina caldrà que la 

cabina estigui dotada de protecció contra impactes i bolcs. 

- Caldrà revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor per evitar que a la cabina hi arribin 

gasos tòxics. 

- -Per evitar les conseqüències d’incendi la pala portarà un extintor timbrat i amb les revisions al dia. 

- Queda prohibit l’accés a la pala de persones que no estiguin expressament autoritzades. 

- L’oli del sistema hidràulic és inflamable. Abans de soldar algun tub del sistema hidràulic, caldrà buidar 

i netejar d’oli. 

- En la utilització d’aire a pressió caldrà protegir-se amb una mascareta de filtre mecànic, una  granota 

de cotó, un davantal de cuir i uns guants de cuir.  

- Per evitar el risc del bolc de la pala caldrà instal·lar topalls al final del recorregut, ubicats a un mínim 

de 2 m. del cap del talús. El cap del talús se senyalitzarà amb cinta de senyalització groga i negre. 

- La pala estarà dotada de senyal acústic automàtic de retrocés.  

12.4. Màquines portàtils 

De manera genèrica totes les màquines portàtils compliran, com a mínim, els següents requisits: 

- Els motors elèctrics de les màquines portaran doble aïllament.  

- Les màquines que funcionen mitjançant corretges caldrà que estiguin tancades per les seves 

carcasses protectores. 

- Les màquines amb discos de moviment mecànic estaran protegides amb carcasses completes, que 

sense necessitat d’aixecar-les permetin veure el tall fet. 

- Les màquines amb funcionament irregular o avariades es retiraran de l’obra fins a la seva reparació 

o substitució. 

- En cas de soroll per sobre de límit admissible caldrà utilitzar auriculars aïllants o amortidors del soroll. 

- En cas de pols elevada caldrà utilitzar mascaretes aïllants de la pols. 

- Queda prohibit l’abandonament de màquines en qualsevol lloc de l’obra o plataformes de les bastides, 

tot i estar desconnectades del subministrament elèctric. 

12.5. Mitjans auxiliars 

ESCALES DE MÀ 

- Tindran la longitud necessària per salvar l’altura que faci falta més 100 cm. de seguretat. 

- Inferiorment la base de les escales estarà rematada amb materials antilliscants. 

- L’angle d’inclinació  amb el paviment en posició d’ús serà aproximadament de 75º. 

- Si són metàl·liques estaran protegides contra la corrosió,  no estaran suplementades amb  

- trams soldats, i els graons tindran estries antilliscants. 

- Si l’escala és de tisora tindrà a la part superior un topall de seguretat de màxima obertura, i a la part 

mitja una cadeneta de limitació d’obertura màxima. 

- Les escales de tisora no es podran utilitzar com escales de mà. 

- Per risc de caiguda intolerable, queda prohibit a l’obra l’ús d’escales de mà per salvar alçades iguals 

o superiors a 5 m. 

12.6. Proteccions personals  

Les condicions mínimes que han de complir els EPI són les que marca el R.D. 1407/92 20/11, trasposat 

de la Directiva Europea 89/686/CEE 21/12/98. 

REQUISITS GENERALS APLICABLES A TOT TIPUS D’EPI : 

- Cal que el seu disseny sigui ergonòmic, de tal manera que l’usuari pugui realitzar de manera normal 

l’activitat que l’exposa al risc, i tenir una protecció tan alta com sigui possible. 

- El tipus de protecció haurà de ser adequat als diferents nivells de risc. 

- En condicions normals d’ús no poden produir molèsties, efectes nocius, ni provocar impediments per 

adoptar diferents postures durant la realització de l’activitat. 

- Seran el més lleugers possible sense perjudici, però, a la seva solidesa. 

- Disposaran d’un catàleg explicatiu del fabricant on hi figurarà: el nom i adreça del fabricant; les 

instruccions d’ús, emmagatzematge, neteja, manteniment, revisió, i desinfecció; els rendiments 

obtinguts en els exàmens tècnics; els accessoris que pot fer servir l’EPI i les característiques dels 

recanvis; la classe de protecció que ofereix; la data de caducitat; i l’explicació de les marques que 

porti. 

- Les marques d’identificació de l’EPI seran pictogrames que es podran llegir durant tota la vida que se 

li calculi a l’EPI. 

- Caldrà que l’EPI es pugui treure, posar o ajustar sense cap tipus d’eina. 

- Dintre dels EPI es distingiran tres categories: 

o Categoria 1:  Són EPI contra riscos mínims, tals com agressions mecàniques d’efectes 

superficials, agressions amb productes poc nocius i amb efectes reversibles, i riscos per 

manipulació de peces calentes que no exposin a l’usuari a temperatures superiors als 
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50ºC. S’inclouen dins d’aquesta categoria els guants d’ús generals, els guants de 

protecció contra detergents, els didals d’ús professionals,... 

o Categoria 2:  S’inclouen dins d’aquesta categoria els EPI, que no reunint les condicions 

de la categoria 1, no estan dissenyats per a la magnitud del risc de la categoria 3. 

o Categoria 3: Són els EPI dissenyats per protegir a l’usuari de qualsevol perill mortal o que 

pugui  perjudicar greument i de forma irreversible la seva salut. S’inclouen dins d’aquesta 

categoria: els equips de protecció respiratòria filtrant que protegeixen contra aerosols i 

gasos tòxics o radioactius, els equips aïllants de protecció respiratòria de l’atmosfera, 

inclosos els destinats a la immersió, els equips d’intervenció en mitjans càlids que tinguin 

un efecte comparable a una temperatura ambient igual o superior als 100 º C, en flames 

o en projeccions de  materials en fusió, els equips d’intervenció en mitjans freds que 

tinguin un efecte comparable a una temperatura ambient igual o inferior als 50ºC, els 

destinats a la protecció de les caigudes des d’una alçada determinada, i els destinats a 

protegir contra riscos elèctrics en tensions perilloses o alta tensió. 

REQUISITS COMPLEMENTARIS A VARIS TIPUS D’EPI: 

- Quan portin un sistema d’ajustament, una vegada ajustat no podrà desajustar-se, en condicions 

normals d’ús, sense la voluntat de l’usuari. 

- Si cobreix una part del cos, l’EPI estarà, sempre que sigui possible, suficientment ventilat. 

- Els EPI  de cara, ulls i vies respiratòries limitaran al mínim el camp de visió de l’usuari, i seran 

compatibles amb l’ús de llentilles o ulleres. 

- Si l’EPI està sotmès a envelliment, en cas de què no es pogués determinar amb exactitud la seva 

durada, el fabricant afegirà al seu catàleg informatiu alguna dada que serveixi a l’usuari per determinar 

el termini raonable de caducitat. 

- Si durant la seva utilització l’EPI té el risc de quedar enganxat per un objecte en moviment i constituir 

un perill per a l’usuari haurà de tenir una resistència màxima per sobre de la que es trencarà algun 

dels seus components per eliminar el perill. 

12.7. Mesures i proteccions colꞏlectives 

De forma genèrica durant el transcurs de l’obra es compliran els següents requisits: 

- Mantenir netes les zones de treball. 

- Elecció del personal idoni per la conducció de màquines, elevadors i grues. 

- Senyalització de les zones de treball. 

- Utilització de mitjans acústics d' avís en maniobres de maquinària. 

- Senyalitzar àrees de trànsit de vianants, personal i maquinària. 

- Localitzar i senyalitzar les Instal·lacions públiques existents. 

- No treballar en nivells sobreposats. 

- Prohibició de presència de personal en la zona de transport o elevació de material. 

- Prohibició dels mitjans de transport de material per dur personal. 

- Revisió freqüent de la maquinària. 

- Evitar els salts de nivell del personal sense mitjans auxiliars de baixada i  pujada. 

- Extreure claus i altres elements de la fusta utilitzada. 

- Vigilància extrema en les operacions d' encofrat. 

- Emmagatzematge de material ordenat en zones que no afectin el pas de personal.        

- Proteccions corresponents a cada tipus de maquinària que s'utilitzi. 

- Connexions elèctriques provisionals amb mecanismes estancs. 

- Estabilitat i bona subjecció en l'elevació de material. 

- Rentat freqüent de tot l'equip de protecció individual. 

- No s'entrarà en contacte directe amb cap mena de material sense dur les proteccions individuals.  

- Dur a terme les tasques des de posicions estables, sense perill de caigudes. 

 

 

 

 

Riudellots de la Selva, juny 2019 

L’enginyer autor del projecte, 

 

 

 

Joan Macarro Ortega 

Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat núm. 20.306 

ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L. 

 



     



ANNEX NÚM. 8. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 





Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,92h Cap de collaA0112000

 €23,52h Oficial 1aA0121000

 €23,52h Oficial 1a paletaA0122000

 €23,52h Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,52h Oficial 1a jardinerA012P000

 €26,24h Oficial 2a jardinerA012P200

 €20,89h Ajudant muntadorA013M000

 €20,89h Ajudant jardinerA013P000

 €20,89h AjudantA013U001

 €20,00h ManobreA0140000

 €20,71h Manobre especialistaA0150000

 €20,49h PeóA0160000

Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,65h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €2,73h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 lC110U005

 €67,06h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

C110U025

 €558,71h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o
armat amb fil o serra de diamant, inclòs aigua i energia
elèctrica

C110U200

 €73,78h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €54,37h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

C131U000

 €67,66h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

C131U001

 €36,99h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària

C131U013

 €120,09h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

C131U016

 €149,97h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €41,11h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €46,83h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €58,27h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €71,42h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €120,20h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062

 €56,00h Motoanivelladora de 125 hpC133U001

 €60,12h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €56,26h Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 tC133U020

 €62,26h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €69,13h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €5,92h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080

 €32,53h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €40,40h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €50,59h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €83,15h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €70,47h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

C1501U05



Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €42,91h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €39,41h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €45,28h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €43,03h Camió grua de 3 tC1503300

 €100,59h Grua autopropulsada de 40 tC150GU30

 €129,04h Grua autopropulsada de 80 tC150GU40

 €155,18h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €1,71h Formigonera de 165 lC1705600

 €2,67h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

 €51,71h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001

 €36,91h Hidrosembradora muntada sobre camióCR71U010

 €6,69h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001

 €6,17h Bomba 7,5 CVCZ13U010

Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,63m3 AiguaB0111000

 €17,04t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €25,07t Grava de pedrera de pedra granítica, de 150 a 300 mmB033Z230

 €14,63m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €3,29m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

B03DU001

 €15,24m3 Bloc de pedra procedent de la zona fins a 150 Kg,
d'origen calcari o granític, inclòs transport a l'obra

B0440001

 €17,78m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 400 a 800
kg, inclòs transport a l'obra

B0441200

 €20,41m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 800 a 1.200
kg, inclòs transport a l'obra

B0441400

 €23,04m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 1.200 a
2.000 kg, inclòs transport a l'obra

B0441500

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €57,19m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U110

 €61,03m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €63,45m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U320

 €59,86m3 Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064100B

 €95,29m3 Morter de ciment de Classe M-15 (15 N/mm2) segons
la Norma UNE 998-2

B071U015

 €11,10u Tac quimic de fixació tipus HILTI o equivalentB0A6U002

 €0,35m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €1,30m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

B0D7UC02

 €89,18u Part proporcional d'elements per a estintolaments
d'estructura existent i elements a enderrocar

B0DZV100

 €7,07m2 Làmina EPDM d'1,5 mm de gruix, amb unions
vulcanitzades, ancoratges i material de junts

B762R031

 €2.178,00u Comporta de 1600x3000 mm realitzada en xapa de 8
mm de gruix reforçada amb angle de 80 mm, pintada
amb una capa de impimació i una de quitrà

BN1BZ002

 €6,62kg Bioactivador microbiàBR34J000



Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,21kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100

 €0,82kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

BR3B6U00

 €0,92kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

BR3PAN00

 €135,37u 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

BR41642D

 €58,80u 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

BR455229

 €3,80kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

BR4UJJ00

Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €75,83m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,71000/R 20,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,71000 20,71000
Maquinària:

1,19700/R 1,710000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,19700 1,19700
Materials:

0,326001,630000,200B0111000 =xAiguam3

27,7752017,040001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

25,82500103,300000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 53,92620 53,92620

COST DIRECTE 75,83320

75,83320COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €48,50m2 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

E81128A4 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,57920/R 23,520000,960A0122000 =xOficial 1a paletah

20,80000/R 20,000001,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 43,37920 43,37920
Materials:

0,33056103,300000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

1,3953375,833200,0184D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 1,72589 1,72589

1,084482,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,18957

2,309485,00%DESPESES INDIRECTES

48,49905COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,50m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb
mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

G2143301 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,00000/R 20,000000,400A0140000 =xManobreh

9,11240/R 20,710000,440A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,11240 17,11240
Maquinària:

3,44300/R 15,650000,220C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

5,37856/R 73,780000,0729C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 8,82156 8,82156

0,256691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,19065

1,309535,00%DESPESES INDIRECTES

27,50018COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €792,58m2 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

G214U070 Rend.: 1,400P- 3

Unitats Preu Parcial Import€

Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

8,90000/R 24,920000,500A0112000 =xCap de collah

42,00000/R 23,520002,500A0121000 =xOficial 1ah

36,98214/R 20,710002,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 87,88214 87,88214
Maquinària:

1,95000/R 2,730001,000C110U005 =xDipòsit d'aire comprimit de 3000 lh

399,07857/R 558,710001,000C110U200 =xEquip de tall d'estructures de formigó en massa o
armat amb fil o serra de diamant, inclòs aigua i energia
elèctrica

h

50,50000/R 40,400001,750C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

53,88750/R 100,590000,750C150GU30 =xGrua autopropulsada de 40 th

46,08571/R 129,040000,500C150GU40 =xGrua autopropulsada de 80 th

Subtotal... 551,50178 551,50178
Materials:

4,075001,630002,500B0111000 =xAiguam3

22,2000011,100002,000B0A6U002 =xTac quimic de fixació tipus HILTI o equivalentu

89,1800089,180001,000B0DZV100 =xPart proporcional d'elements per a estintolaments
d'estructura existent i elements a enderrocar

u

Subtotal... 115,45500 115,45500

COST DIRECTE 754,83892

37,741955,00%DESPESES INDIRECTES

792,58087COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,95m3 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

G221U010 Rend.: 97,556P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05109/R 24,920000,200A0112000 =xCap de collah

0,21229/R 20,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,26338 0,26338
Maquinària:

0,55732/R 54,370001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

h

1,03715/R 50,590002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 1,59447 1,59447

COST DIRECTE 1,85785

0,092895,00%DESPESES INDIRECTES

1,95074COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,99m3 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

G221U112 Rend.: 170,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03665/R 24,920000,250A0112000 =xCap de collah

0,12182/R 20,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,15847 0,15847
Maquinària:

0,19724/R 67,060000,500C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

h

0,88218/R 149,970001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

h

0,14141/R 120,200000,200C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h

1,46735/R 83,150003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 2,68818 2,68818

COST DIRECTE 2,84665

0,142335,00%DESPESES INDIRECTES

2,98898COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,79m3 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

G222Z102 Rend.: 42,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29667/R 24,920000,500A0112000 =xCap de collah

0,49310/R 20,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,78977 0,78977
Maquinària:

0,39917/R 67,060000,250C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

h

1,38738/R 58,270001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

3,61357/R 50,590003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,63714/R 6,690004,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

0,58762/R 6,170004,000CZ13U010 =xBomba 7,5 CVh

Subtotal... 6,62488 6,62488

COST DIRECTE 7,41465

0,370735,00%DESPESES INDIRECTES

Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

7,78538COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,56m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U020 Rend.: 171,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02885/R 24,920000,198A0112000 =xCap de collah

0,12196/R 20,710001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,15081 0,15081
Maquinària:

0,42058/R 71,420001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,17403/R 60,120000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,40710/R 69,130001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,11408/R 39,410000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,11579 1,11579
Materials:

0,081501,630000,050B0111000 =xAiguam3

3,948003,290001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

m3

Subtotal... 4,02950 4,02950

COST DIRECTE 5,29610

0,264815,00%DESPESES INDIRECTES

5,56091COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,96m2 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

G22DU160 Rend.: 256,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04867/R 24,920000,500A0112000 =xCap de collah

0,27563/R 23,520003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,24270/R 20,710003,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,56700 0,56700
Maquinària:

0,05286/R 67,660000,200C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h

0,04552/R 58,270000,200C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,05580/R 71,420000,200C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,15781/R 40,400001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

0,03129/R 2,670003,000C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh



Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,34328 0,34328

COST DIRECTE 0,91028

0,045515,00%DESPESES INDIRECTES

0,95579COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,07m Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí
d'accés als talls, mesurat sobre el perfil longitudinal

G22TU102 Rend.: 32,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,77875/R 24,920001,000A0112000 =xCap de collah

0,73500/R 23,520001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,64719/R 20,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,16094 2,16094
Maquinària:

3,75281/R 120,090001,000C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

h

2,23188/R 71,420001,000C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

1,26000/R 56,000000,720C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph

1,26585/R 56,260000,720C133U020 =xCorró vibratori autopropulsat de 10 a 12 th

4,40438/R 70,470002,000C1501U05 =xCamió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

h

0,08344/R 2,670001,000C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh

Subtotal... 12,99836 12,99836
Materials:

1,098863,290000,334B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

m3

Subtotal... 1,09886 1,09886

COST DIRECTE 16,25816

0,812915,00%DESPESES INDIRECTES

17,07107COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,41m3 Formigó en massa, HM-20/B/10/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba, per a reperfilat de resclosa

G315Z001 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,00000/R 20,000000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,00000 4,00000
Maquinària:

12,41440/R 155,180000,080C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 12,41440 12,41440

Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

61,0572059,860001,020B064100B =xFormigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 61,05720 61,05720

0,060001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,53160

3,876585,00%DESPESES INDIRECTES

81,40818COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,69m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg,
inclòs subministrament i col· locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

G3J2U030 Rend.: 8,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,62300/R 24,920000,200A0112000 =xCap de collah

2,58875/R 20,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,21175 3,21175
Maquinària:

7,28375/R 58,270001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

Subtotal... 7,28375 7,28375
Materials:

17,7800017,780001,000B0441200 =xBloc de pedra granítica per a escullera de 400 a 800
kg, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 17,78000 17,78000

COST DIRECTE 28,27550

1,413785,00%DESPESES INDIRECTES

29,68928COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,03m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200
kg, inclòs subministrament i col· locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

G3J2U050 Rend.: 7,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,71200/R 24,920000,200A0112000 =xCap de collah

2,95857/R 20,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,67057 3,67057
Maquinària:

8,32429/R 58,270001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

Subtotal... 8,32429 8,32429
Materials:

20,4100020,410001,000B0441400 =xBloc de pedra granítica per a escullera de 800 a 1.200
kg, inclòs transport a l'obra

m3



Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 20,41000 20,41000

COST DIRECTE 32,40486

1,620245,00%DESPESES INDIRECTES

34,02510COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,89m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000
kg, inclòs subministrament i col· locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

G3J2U055 Rend.: 6,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,83067/R 24,920000,200A0112000 =xCap de collah

3,45167/R 20,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,28234 4,28234
Maquinària:

9,71167/R 58,270001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

Subtotal... 9,71167 9,71167
Materials:

23,0400023,040001,000B0441500 =xBloc de pedra granítica per a escullera de 1.200 a
2.000 kg, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 23,04000 23,04000

COST DIRECTE 37,03401

1,851705,00%DESPESES INDIRECTES

38,88571COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,03m3 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

G3J50006 Rend.: 7,500P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,66453/R 24,920000,200A0112000 =xCap de collah

0,78400/R 23,520000,250A0121000 =xOficial 1ah

0,66667/R 20,000000,250A0140000 =xManobreh

2,76133/R 20,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,87653 4,87653
Maquinària:

7,76933/R 58,270001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

Subtotal... 7,76933 7,76933
Materials:

20,4100020,410001,000B0441400 =xBloc de pedra granítica per a escullera de 800 a 1.200
kg, inclòs transport a l'obra

m3

Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

12,6900063,450000,200B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 33,10000 33,10000

COST DIRECTE 45,74586

2,287295,00%DESPESES INDIRECTES

48,03315COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,54m2 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

G763R015 Rend.: 30,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,56800/R 23,520002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,69633/R 20,890001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 2,26433 2,26433
Materials:

7,777007,070001,100B762R031 =xLàmina EPDM d'1,5 mm de gruix, amb unions
vulcanitzades, ancoratges i material de junts

m2

Subtotal... 7,77700 7,77700

COST DIRECTE 10,04133

0,502075,00%DESPESES INDIRECTES

10,54340COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,86m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 140,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08900/R 24,920000,500A0112000 =xCap de collah

0,14793/R 20,710001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,23693 0,23693
Maquinària:

0,42943/R 60,120001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,44471/R 62,260001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,16171/R 45,280000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 1,03585 1,03585



Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

0,081501,630000,050B0111000 =xAiguam3

17,5560014,630001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 17,63750 17,63750

COST DIRECTE 18,91028

0,945515,00%DESPESES INDIRECTES

19,85579COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,55m2 Col·locació de còdols de riera de 150 a 300mm,
col.locat en fresc sobre base de formigó HM-20.

G9GAZ015 Rend.: 12,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51917/R 24,920000,250A0112000 =xCap de collah

6,86000/R 23,520003,500A0121000 =xOficial 1ah

6,04042/R 20,710003,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,41959 13,41959
Materials:

15,0420025,070000,600B033Z230 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 150 a 300 mmt

15,2575061,030000,250B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

0,350000,350001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,260001,300000,200B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

m2

Subtotal... 30,90950 30,90950

COST DIRECTE 44,32909

2,216455,00%DESPESES INDIRECTES

46,54554COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,68m2 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

GD57Z700 Rend.: 25,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,94080/R 23,520001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

2,48520/R 20,710003,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,42600 3,42600
Maquinària:

1,47960/R 36,990001,000C131U013 =xMinicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària

h

1,64440/R 41,110001,000C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,23680/R 5,920001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

2,02360/R 50,590001,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 5,38440 5,38440
Materials:

6,0960015,240000,400B0440001 =xBloc de pedra procedent de la zona fins a 150 Kg,
d'origen calcari o granític, inclòs transport a l'obra

m3

22,8760057,190000,400B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

9,5290095,290000,100B071U015 =xMorter de ciment de Classe M-15 (15 N/mm2) segons
la Norma UNE 998-2

m3

Subtotal... 38,50100 38,50100

COST DIRECTE 47,31140

2,365575,00%DESPESES INDIRECTES

49,67697COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.431,91u 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.

GN1ZZ001 Rend.: 0,154P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

294,76364/R 23,520001,930A012M000 =xOficial 1a muntadorh

470,70325/R 20,890003,470A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 765,46689 765,46689
Maquinària:

586,77273/R 43,030002,100C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 586,77273 586,77273

11,482001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.363,72162

68,186085,00%DESPESES INDIRECTES

1.431,90770COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.469,33u 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 

GN1ZZ002 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,63520/R 23,520001,260A012M000 =xOficial 1a muntadorh

61,41660/R 20,890002,940A013M000 =xAjudant muntadorh



Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 91,05180 91,05180
Maquinària:

81,32670/R 43,030001,890C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 81,32670 81,32670
Materials:

2.178,000002.178,000001,000BN1BZ002 =xComporta de 1600x3000 mm realitzada en xapa de 8
mm de gruix reforçada amb angle de 80 mm, pintada
amb una capa de impimació i una de quitrà

u

Subtotal... 2.178,00000 2.178,00000

1,365781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.351,74428

117,587215,00%DESPESES INDIRECTES

2.469,33149COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €228,00u Construcció de cremalleres noves per accionar
comportes

GN1ZZ003 Rend.: 1,000P- 21

 €968,00u Alleugeriment, engreixat i posada en servei d'una
comporta existent en bon estat

GN1ZZ004 Rend.: 1,000P- 22

 €4.225,00u 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.

GN1ZZ005 Rend.: 1,000P- 23

 €1.063,00u Muntatge de comportes noves o velles reparades;
inclou el muntatge dels mecanismes d'actuació,
cremalleres i posda en marxa.

GN1ZZ006 Rend.: 1,000P- 24

 €2,92m3 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

GR3PU010 Rend.: 81,400P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07654/R 24,920000,250A0112000 =xCap de collah

0,25172/R 20,490001,000A0160000 =xPeóh

Subtotal... 0,32826 0,32826
Maquinària:

0,57531/R 46,830001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

1,24300/R 50,590002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,63526/R 51,710001,000CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh

Subtotal... 2,45357 2,45357

Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 2,78183

0,139095,00%DESPESES INDIRECTES

2,92092COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €142,14u 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

GR41642D Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

135,37000135,370001,000BR41642D =xAlnus 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

u

Subtotal... 135,37000 135,37000

COST DIRECTE 135,37000

6,768505,00%DESPESES INDIRECTES

142,13850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,74u 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

GR455229 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

58,8000058,800001,000BR455229 =xSalix 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

u

Subtotal... 58,80000 58,80000

COST DIRECTE 58,80000

2,940005,00%DESPESES INDIRECTES

61,74000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,89u 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

GR614111 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,58800/R 23,520000,025A012P000 =xOficial 1a jardinerh

1,31200/R 26,240000,050A012P200 =xOficial 2a jardinerh

18,80100/R 20,890000,900A013P000 =xAjudant jardinerh



Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 20,70100 20,70100
Maquinària:

1,95180/R 32,530000,060C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

2,57460/R 42,910000,060C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 4,52640 4,52640
Materials:

0,070421,630000,0432B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,07042 0,07042

0,310521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,60833

1,280425,00%DESPESES INDIRECTES

26,88875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,19m2 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

GR720001 Rend.: 220,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04531/R 24,920000,400A0112000 =xCap de collah

0,21382/R 23,520002,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,25913 0,25913
Maquinària:

0,16777/R 36,910001,000CR71U010 =xHidrosembradora muntada sobre camióh

Subtotal... 0,16777 0,16777
Materials:

0,029341,630000,018B0111000 =xAiguam3

0,132406,620000,020BR34J000 =xBioactivador microbiàkg

0,262728,210000,032BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg

0,016400,820000,020BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

kg

0,147200,920000,160BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

kg

0,114003,800000,030BR4UJJ00 =xBarreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

kg

Subtotal... 0,70206 0,70206

COST DIRECTE 1,12896

0,056455,00%DESPESES INDIRECTES

1,18541COST EXECUCIÓ MATERIAL

Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20
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PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €675,00pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de
la construcció i demolició durant l'execució de les
obres.

XPA000GR

 €1.650,00pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

XPA000SS

 €6.500,00p.a Partida alçada a justificar per seguiment per avaluar la
millora de la connectivitat ecològica i l'efectivitat del
dispositiu de pas per a peixos

XPA0Z002

 €545,00p.a Cartell de difusió in situ de 90x90 cm amb doble suport
de fusta

XPA0Z003

 €2.450,00p.a Partida alçada a justificar per les mesures de prevenció
de la llera tals com la instal·lació de trampes temporals
de sediments i estipular un pla de salvament de les
espècies autòctones.

XPA0Z011
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1. INTRODUCCIÓ 

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

obres projectades, es proposa que el termini de construcció de les obres incloses en aquest projecte sigui 

de 6 setmanes. 

 

Els treballs d’execució de l’escala de peixos es duran a terme fora de l’època de fresa de les espècies 

presents al tram del riu Onyar que són: 

- Anguila: Entre el mes d’octubre i el mes d’abril. 

- 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. 

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

febrer i gener. 

Tenint en compte que a més, les obres es finançaran en part a través d’una subvenció ja 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 proposa que les obres es 

duguin a terme durant els mesos de gener i febrer. 

 

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. 

 

En acompliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, del Reglament General de la 

Llei de contractes de les administracions públiques, i de l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 233 de la Llei 

9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament 

jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 

febrer de 2014, s’elabora el present Pla d’Obra, on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible 

desenvolupament de les obres. 

 

 

 

2. PLA DE TREBALL 

 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6

TREBALLS PRÈVIS I ENDERROCS

MOTES PROVISIONALS

MOVIMENT DE TERRES

CONNECTOR ICTÍCOLA

ACTUACIONS EN COMPORTES

MESURES CORRECTORES

Gestió de residus, Seguretat i salut i varis
VARIS

SETMANES

PROJECTE EXECUTIU PER A LA RECUPERACIÓ DE LA CONNECTIVITAT AL 
RIU TER A L'ENTORN DE LA RESCLOSA DE LA PILASTRA

PEM PARCIAL

Durada prevista dels treballs d'execució de l'obra = 6 setmanes

56.879,14 € 41.725,17 €

56.879,14 € 98.604,30 €PEM ACUMULAT

PLA D'OBRA.



     



ANNEX NÚM. 10. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 





PLA DE CONTROL DE QUALITAT 





Pr
oj

ec
te

 e
xe

cu
tiu

 p
er

 a
 la

 r
ec

up
er

ac
ió

 d
e 

la
 c

on
ne

ct
iv

ita
t 

al
 r

iu
 T

er

a 
l´e

nt
or

n 
de

 la
 r

es
cl

os
a 

de
 L

a 
Pi

la
st

ra
.

P
L

A
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 D
E

 Q
U

A
L

IT
A

T
O

pe
ra

ci
on

s 
de

 C
on

tro
l

P
la

ne
ja

m
en

t
P

àg
in

a:
1

O
br

a
01

Pr
es

su
po

st
 1

90
65

 L
A 

PI
LA

ST
R

A
 

 
C

ap
íto

l
04

C
O

N
N

EC
TO

R
 I

C
TÍ

C
O

LA
 

 

G
3

J
2

U
0

5
5

Es
cu

lle
ra

 a
m

b 
bl

oc
 d

e 
pe

dr
a 

gr
an

íti
ca

 d
e 

1.
20

0 
a 

2.
00

0 
kg

, i
nc

lò
s 

su
bm

in
is

tra
m

en
t i

 c
ol

·lo
ca

ci
ó,

 m
es

ur
at

 s
ob

re
 p

er
fil

 te
òr

ic
 s

eg
on

s 
pl

àn
ol

s 
(P

 -
 1

3)
 

22
,4

00
m

3

Ti
pu

s 
de

 C
on

tro
l:

C
on

tro
l d

e 
re

ce
pc

ió

J0
30

97
0B

D
et

er
m

in
ac

ió
de

la
re

si
st

èn
ci

a
al

de
sg

as
t

m
itj

an
ça

nt
la

m
àq

ui
na

de
Lo

s
À

ng
el

es
d'

un
a

m
os

tra
 d

'à
rid

s 
gr

ui
xu

ts
, 

se
go

ns
 la

 n
or

m
a 

U
N

E-
EN

 1
09

7-
2

1,
00

79
,7

2
79

,7
2

1
2.

00
0,

00
0

T
2,

00
00

E
st

ad
ís

tic
 

J0
30

C
50

C
D

et
er

m
in

ac
ió

de
l'e

st
ab

ili
ta

te
nf

ro
nt

de
di

ss
ol

uc
io

ns
de

su
lfa

ts
òd

ic
o

su
lfa

tm
ag

nè
si

c
d'

un
a

m
os

tra
 d

'à
rid

s,
 s

eg
on

s 
la

 n
or

m
a 

U
N

E-
EN

 1
36

7-
2

0,
00

80
,7

8
0,

00
Si

1
0,

00
0

2,
00

00
G

lo
ba

l
 

J0
42

16
01

D
et

er
m

in
ac

ió
de

la
re

si
st

èn
ci

a
a

la
co

m
pr

es
si

ó
si

m
pl

e
d'

un
a

sè
rie

de
6

pr
ov

et
es

de
pe

dr
a

na
tu

ra
l, 

se
go

ns
 la

 n
or

m
a 

U
N

E-
EN

 1
92

6
1,

00
23

2,
82

23
2,

82
1

2.
00

0,
00

0
T

2,
00

00
E

st
ad

ís
tic

 

J0
43

41
05

D
et

er
m

in
ac

ió
 d

el
 c

oe
fic

ie
nt

 d
'a

bs
or

ci
ó 

d'
ai

gu
a 

d'
un

a 
pe

dr
a,

 s
eg

on
s 

la
 n

or
m

a 
U

N
E-

EN
 1

92
5

1,
00

61
,5

3
61

,5
3

1
2.

00
0,

00
0

T
2,

00
00

E
st

ad
ís

tic
 

J0
43

81
01

D
et

er
m

in
ac

ió
 d

el
 p

es
 e

sp
ec

ífi
c 

d'
un

a 
pe

dr
a,

 s
eg

on
s 

la
 n

or
m

a 
U

N
E-

EN
 1

93
6

1,
00

89
,6

8
89

,6
8

1
2.

00
0,

00
0

T
2,

00
00

E
st

ad
ís

tic
 

J0
43

D
10

0
D

et
er

m
in

ac
ió

 d
e 

la
 d

en
si

ta
t 

ap
ar

en
t 

se
ca

 d
'u

na
 p

ed
ra

0,
00

85
,2

1
0,

00
Si

1
0,

00
0

2,
00

00
G

lo
ba

l
 

G
3

J
2

U
0

5
0

Es
cu

lle
ra

 a
m

b 
bl

oc
 d

e 
pe

dr
a 

gr
an

íti
ca

 d
e 

80
0 

a 
1.

20
0 

kg
, i

nc
lò

s 
su

bm
in

is
tra

m
en

t i
 c

ol
·lo

ca
ci

ó,
 m

es
ur

at
 s

ob
re

 p
er

fil
 te

òr
ic

 s
eg

on
s 

pl
àn

ol
s 

(P
 -

 1
2)

 
11

6,
81

3
m

3

Ti
pu

s 
de

 C
on

tro
l:

C
on

tro
l d

e 
re

ce
pc

ió

J0
30

97
0B

D
et

er
m

in
ac

ió
de

la
re

si
st

èn
ci

a
al

de
sg

as
t

m
itj

an
ça

nt
la

m
àq

ui
na

de
Lo

s
À

ng
el

es
d'

un
a

m
os

tra
 d

'à
rid

s 
gr

ui
xu

ts
, 

se
go

ns
 la

 n
or

m
a 

U
N

E-
EN

 1
09

7-
2

1,
00

79
,7

2
79

,7
2

1
2.

00
0,

00
0

T
2,

00
00

E
st

ad
ís

tic
 

J0
30

C
50

C
D

et
er

m
in

ac
ió

de
l'e

st
ab

ili
ta

te
nf

ro
nt

de
di

ss
ol

uc
io

ns
de

su
lfa

ts
òd

ic
o

su
lfa

tm
ag

nè
si

c
d'

un
a

m
os

tra
 d

'à
rid

s,
 s

eg
on

s 
la

 n
or

m
a 

U
N

E-
EN

 1
36

7-
2

0,
00

80
,7

8
0,

00
Si

1
0,

00
0

2,
00

00
G

lo
ba

l
 

Pr
oj

ec
te

 e
xe

cu
tiu

 p
er

 a
 la

 r
ec

up
er

ac
ió

 d
e 

la
 c

on
ne

ct
iv

ita
t 

al
 r

iu
 T

er

a 
l´e

nt
or

n 
de

 la
 r

es
cl

os
a 

de
 L

a 
Pi

la
st

ra
.

P
L

A
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 D
E

 Q
U

A
L

IT
A

T
O

pe
ra

ci
on

s 
de

 C
on

tro
l

P
la

ne
ja

m
en

t
P

àg
in

a:
2

J0
42

16
01

D
et

er
m

in
ac

ió
de

la
re

si
st

èn
ci

a
a

la
co

m
pr

es
si

ó
si

m
pl

e
d'

un
a

sè
rie

de
6

pr
ov

et
es

de
pe

dr
a

na
tu

ra
l, 

se
go

ns
 la

 n
or

m
a 

U
N

E-
EN

 1
92

6
1,

00
23

2,
82

23
2,

82
1

2.
00

0,
00

0
T

2,
00

00
E

st
ad

ís
tic

 

J0
43

41
05

D
et

er
m

in
ac

ió
 d

el
 c

oe
fic

ie
nt

 d
'a

bs
or

ci
ó 

d'
ai

gu
a 

d'
un

a 
pe

dr
a,

 s
eg

on
s 

la
 n

or
m

a 
U

N
E-

EN
 1

92
5

1,
00

61
,5

3
61

,5
3

1
2.

00
0,

00
0

T
2,

00
00

E
st

ad
ís

tic
 

J0
43

81
01

D
et

er
m

in
ac

ió
 d

el
 p

es
 e

sp
ec

ífi
c 

d'
un

a 
pe

dr
a,

 s
eg

on
s 

la
 n

or
m

a 
U

N
E-

EN
 1

93
6

1,
00

89
,6

8
89

,6
8

1
2.

00
0,

00
0

T
2,

00
00

E
st

ad
ís

tic
 

J0
43

D
10

0
D

et
er

m
in

ac
ió

 d
e 

la
 d

en
si

ta
t 

ap
ar

en
t 

se
ca

 d
'u

na
 p

ed
ra

0,
00

85
,2

1
0,

00
Si

1
0,

00
0

2,
00

00
G

lo
ba

l
 

G
3

J
5

0
0

0
6

Es
cu

lle
ra

 a
m

b 
bl

oc
 d

e 
pe

dr
a 

gr
an

íti
ca

 d
e 

80
0 

a 
12

00
 k

g,
 e

st
ab

ilit
za

da
 a

m
b 

fo
rm

ig
ó 

de
 2

0 
N

/m
m

2 
de

 r
es

is
tè

nc
ia

 c
ar

ac
te

rís
tic

a 
a 

la
 c

om
pr

es
si

ó,
 e

n 
qu

al
se

vo
l t

ip
us

 d
e 

pa
ra

m
en

t,
in

cl
òs

 s
ub

m
in

is
tra

m
en

t 
i c

ol
·lo

ca
ci

ó,
 m

es
ur

at
 s

ob
re

 p
er

fil
 t

eò
ric

 s
eg

on
s 

pl
àn

ol
s 

(P
 -

 1
4)

 
11

6,
81

3
m

3

Ti
pu

s 
de

 C
on

tro
l:

C
on

tro
l d

e 
re

ce
pc

ió

J0
30

97
0B

D
et

er
m

in
ac

ió
de

la
re

si
st

èn
ci

a
al

de
sg

as
t

m
itj

an
ça

nt
la

m
àq

ui
na

de
Lo

s
À

ng
el

es
d'

un
a

m
os

tra
 d

'à
rid

s 
gr

ui
xu

ts
, 

se
go

ns
 la

 n
or

m
a 

U
N

E-
EN

 1
09

7-
2

1,
00

79
,7

2
79

,7
2

1
2.

00
0,

00
0

T
2,

00
00

E
st

ad
ís

tic
 

J0
30

C
50

C
D

et
er

m
in

ac
ió

de
l'e

st
ab

ili
ta

te
nf

ro
nt

de
di

ss
ol

uc
io

ns
de

su
lfa

ts
òd

ic
o

su
lfa

tm
ag

nè
si

c
d'

un
a

m
os

tra
 d

'à
rid

s,
 s

eg
on

s 
la

 n
or

m
a 

U
N

E-
EN

 1
36

7-
2

1,
00

80
,7

8
80

,7
8

Si
1

0,
00

0
2,

00
00

G
lo

ba
l

 

J0
42

16
01

D
et

er
m

in
ac

ió
de

la
re

si
st

èn
ci

a
a

la
co

m
pr

es
si

ó
si

m
pl

e
d'

un
a

sè
rie

de
6

pr
ov

et
es

de
pe

dr
a

na
tu

ra
l, 

se
go

ns
 la

 n
or

m
a 

U
N

E-
EN

 1
92

6
1,

00
23

2,
82

23
2,

82
1

2.
00

0,
00

0
T

2,
00

00
E

st
ad

ís
tic

 

J0
43

41
05

D
et

er
m

in
ac

ió
 d

el
 c

oe
fic

ie
nt

 d
'a

bs
or

ci
ó 

d'
ai

gu
a 

d'
un

a 
pe

dr
a,

 s
eg

on
s 

la
 n

or
m

a 
U

N
E-

EN
 1

92
5

1,
00

61
,5

3
61

,5
3

1
2.

00
0,

00
0

T
2,

00
00

E
st

ad
ís

tic
 

J0
43

81
01

D
et

er
m

in
ac

ió
 d

el
 p

es
 e

sp
ec

ífi
c 

d'
un

a 
pe

dr
a,

 s
eg

on
s 

la
 n

or
m

a 
U

N
E-

EN
 1

93
6

1,
00

89
,6

8
89

,6
8

1
2.

00
0,

00
0

T
2,

00
00

E
st

ad
ís

tic
 

J0
43

D
10

0
D

et
er

m
in

ac
ió

 d
e 

la
 d

en
si

ta
t 

ap
ar

en
t 

se
ca

 d
'u

na
 p

ed
ra

1,
00

85
,2

1
85

,2
1

Si
1

0,
00

0
2,

00
00

G
lo

ba
l

 

G
3

1
5

Z
0

0
1

Fo
rm

ig
ó 

en
 m

as
sa

, H
M

-2
0/

B/
10

/I,
 d

e 
co

ns
is

tè
nc

ia
 to

va
 i 

gr
an

dà
ria

 m
àx

im
a 

de
l g

ra
nu

la
t 1

0 
m

m
, a

bo
ca

t a
m

b 
bo

m
ba

, p
er

 a
 r

ep
er

fil
at

 d
e 

re
sc

lo
sa

 (
P 

- 
10

)
 

31
,3

10
m

3

Ti
pu

s 
de

 C
on

tro
l:

C
on

tro
l d

e 
re

ce
pc

ió

J0
60

76
0A

M
os

tre
ig

,
re

al
itz

ac
ió

de
co

n
d'

Ab
ra

m
s,

el
ab

or
ac

ió
de

le
s

pr
ov

et
es

,
cu

ra
,

re
ca

pç
am

en
t

i
as

sa
ig

a
co

m
pr

es
si

ó
d'

un
a

sè
rie

de
tre

s
pr

ov
et

es
ci

lín
dr

iq
ue

s
de

15
x3

0
cm

,
se

go
ns

la
no

rm
a

U
N

E
-E

N
12

35
0-

1,
U

N
E

-E
N

12
35

0-
2,

U
N

E
-E

N
12

39
0-

1,
U

N
E

-E
N

12
39

0-
2

i

3,
00

68
,7

2
20

6,
16

3
93

,9
30

M
3

1,
00

00
Tr

am
 



Pr
oj

ec
te

 e
xe

cu
tiu

 p
er

 a
 la

 r
ec

up
er

ac
ió

 d
e 

la
 c

on
ne

ct
iv

ita
t 

al
 r

iu
 T

er

a 
l´e

nt
or

n 
de

 la
 r

es
cl

os
a 

de
 L

a 
Pi

la
st

ra
.

P
L

A
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 D
E

 Q
U

A
L

IT
A

T
O

pe
ra

ci
on

s 
de

 C
on

tro
l

P
la

ne
ja

m
en

t
P

àg
in

a:
3

U
N

E-
EN

 1
23

90
-3

 



RESUM PLA DE CONTROL DE QUALITAT 





Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter

a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS 27.178,77 0,00 0,00

Capítol 01.02 MOTES PROVISIONALS 21.349,68 0,00 0,00

Capítol 01.03 MOVIMENT DE TERRES 3.625,22 0,00 0,00

Capítol 01.04 CONNECTOR ICTÍCOLA 25.388,66 1.763,40 6,95

Capítol 01.05 ACTUACIONS EN COMPORTES 17.927,92 0,00 0,00

Capítol 01.06 MESURES CORRECTORES 7.803,07 0,00 0,00

Capítol 01.07 SEGURETAT I SALUT 1.963,50 0,00 0,00

Capítol 01.08 GESTIÓ DE RESIDUS 803,25 0,00 0,00

Capítol 01.09 ALTRES PARTIDES ALÇADES 11.299,05 0,00 0,00

Obra 01 Pressupost 19065 LA PILASTRA 117.339,12 1.763,40 1,50

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

117.339,12 1.763,40 1,50

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 19065 LA PILASTRA 117.339,12 1.763,40 1,50

Obra 01 117.339,12 1.763,40 1,50

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual

Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR





PRESSUPOST PLA DE CONTROL DE QUALITAT 





Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter

a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 19065

Capítol 04 CONNECTOR ICTÍCOLA

1 J0434105 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la
norma UNE-EN 1925 (P - 4)

61,53 3,000 184,59

2 J030C50C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o
sulfat magnèsic d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN
1367-2 (P - 2)

80,78 1,000 80,78

3 J0421601 U Determinació de la resistència a la compressió simple d'una sèrie de 6
provetes de pedra natural, segons la norma UNE-EN 1926 (P - 3)

232,82 3,000 698,46

4 J0438101 U Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN
1936 (P - 5)

89,68 3,000 269,04

5 J043D100 U Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra (P - 6) 85,21 1,000 85,21

6 J060760A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
7)

68,72 3,000 206,16

7 J030970B U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 1)

79,72 3,000 239,16

TOTAL Capítol 01.04 1.763,40

(*) Branques incompletes

EUR
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Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter

a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 0,00

Capítol 01.02  MOTES PROVISIONALS 0,00

Capítol 01.03  MOVIMENT DE TERRES 0,00

Capítol 01.04  CONNECTOR ICTÍCOLA 1.763,40

Capítol 01.05  ACTUACIONS EN COMPORTES 0,00

Capítol 01.06  MESURES CORRECTORES 0,00

Capítol 01.07  SEGURETAT I SALUT 0,00

Capítol 01.08  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00

Capítol 01.09  ALTRES PARTIDES ALÇADES 0,00

Obra 01 Pressupost 19065 1.763,40

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.763,40

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 19065 1.763,40

1.763,40

euros
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1. ANTECEDENTS 

El sector de la construcció engloba un conjunt d’activitats que generen una elevada quantitat de residus 

Procedents tant de la construcció de noves infraestructures i edificacions com de la demolició d’immobles 

i infraestructures antigues. 

Davant d’aquesta situació, sorgeix la necessitat de disposar d’una normativa bàsica i específica per als 

residus de la construcció i demolició, que estableixi els requisits mínims per a la seva producció i gestió, 

amb l’objecte de promoure la seva prevenció, reutilització, reciclatge, valorització i adequat tractament 

dels materials destinats a l’eliminació. 

2. MARC LEGAL 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser 

gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

2.1. Gestió de residus de construcció i enderrocs 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE 29/7/2011). 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 (DOGC 30/12/2011), Llei 5/2012 

(DOGC 23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 18/2/2010). 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció 

(DOGC 6/07/2010). 

- Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (BOE 13/02/2008). 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de resiudos y lista europea de residuos (BOE 19/02/2002). 

- Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real 

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 

y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados (BOE 12/06/2013). 

- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el 

interior del territorio del Estado (BOE 7/04/2015). 

- Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació del Estatuts de la Junta de Residus. 

- Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell Assessor de la 

Gestió dels residus industrials de Catalunya. 

- Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

- Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

- Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s’aprova el procediment telemàtic 

relacionat amb la formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la 

sol·licitud d’inscripció al Registre de productors de residus industrials de Catalunya. 

- Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per al qual s’aprova el procediment de 

presentació telemàtica de la Declaració anual de residus industrials. 

- Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que 

gestiona l’Agència de Residus de Catalunya. 

- Real Decreto 1416/2001, de 14-12-2001, sobre envases de productos fitosanitarios. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósitos en vertedero. 

- Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regula la destrucción de los 

materiales especificados de riesgo en relación con las encefalopatías espongiformes 

transmisibles. 

- Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por lo que se establecen normas básicas de 

ordenación de las explotaciones porcinas. 

- Real Decreto 106/2008, de 01-02-2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 

sus residuos. 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

- Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de 

depuración del sector agrario. 
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- Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de sustancias 

peligrosas desde tierra. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 

de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE núm. 182, de 30.7.88.  

- Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los vehículos 

descontaminados al final de su vida útil. 

- Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 

Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de origen animal no 

destinados al consumo humano. 

- Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

- Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d’incineració de 

residus i els límits de les seves emissions a l’atmosfera. 

- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

- Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediment de gestió de residus. 

- Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús. 

- Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zones 

vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de 

gestió de les dejeccions ramaderes. 

- Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus. 

- Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació 

amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

- Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del 

procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació 

pel Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. 

- Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la calorització d’escòries siderúrgiques. 

- Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de 

residus en els dipòsits controlats. 

- Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus industrials de 

Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de 

gestió de residus. 

- Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus municipals 

de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados. Deroga Orden del 28/2/1989. 

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 

- Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación 

y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 

27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 

policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Resolució MAH/3210/2005, de 26 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació per part 

del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya, en la seva sessió d’11 de juliol 

de 2005, de la revisió del Programa de gestió de residus de la construcció (2001-2006) per al 

període 2004-2006. 

- Resolució MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació de la 

revisió del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya per part del Consell de 

Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya.  

- Decret 366/2011, de 12-07-2011, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència de Salut Pública 

de Catalunya. 

- Ordre 06-09-1988 sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis usats. 

- Ordre 15-02-1996, sobre valorització d’escòries. 

- Ordre 09-09-1986 de limitació de l’ús dels policlorobifenils i els policloroterfenils. 

- Orden 12-06-2001 que establece las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio 

de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 

11/1997, de 24-04-1997, de envases y residuos de envases. 

- Orden 21-10-1999, que establece las condiciones para la no aplicación de los niveles de 

concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24-04, 

de envases y residuos de envases, a ñas cajas y paletas de plástico reutilizables en cadena 

cerrada. 
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- Orden 18-04-1991, por la que se establecen normas para reducir la contaminación producida 

por los residuos de las industrias del dióxido de titanio. 

- Resolución 09-04-2001 por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de 

Ministros de 06-04-2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y 

Eliminación de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatios que los contengan 

(2001-2010). 

- Resolución 28-04-1995 por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de 

Ministros de 17-02-1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos. 

- Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24-11-2010, sobre las 

emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación). 

- Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se establecen 

las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de 

tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 

2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo.  

- Corr. err. Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se 

establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas 

comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a 

la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo. 

- Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a 

la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades en el medi aquàtic 

de la Comunitat. 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real decreto 1481/2001, de 

27/12/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 

- Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els 

registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya. 

- Decret 16/2010, de 16-02-2010, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de 

gestió de residus municipals. 

- Orden PRE/772/2016, de 19-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo IV del 

Real Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restricciones a la utilización de determinadas 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. BOE. Nº 123.21-05-2106. 

- Orden AAA/699/2106, de 09-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo II de la 

Ley 22/2011, de 28-07-2011, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16-12-2016, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de prevención y control integrados de la contaminación. BOE.Nº 316.31-12-2016. 

- Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons econòmic 

previst al Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos 

legals vigents en matèria de residus industrials. 

- Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. 

2.2. Medi ambient 

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), 

(DOGC 11/12/2009), derogada parcialment per la Llei 16/2015. 

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC 

24/07/2015). 

- Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient (DOGC 

30/04/2015). 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

(BOE 16/11/2007). 

- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero 2011, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para 

su aplicación (BOE 29/01/2011). 

- Real Decreto 379/2001 de 06-04 aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos 

químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC): MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE 

APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 10/05/2001). 

- Real Decreto 105/2010, de 05 de febrero de 2010, por el que se modifican determinados 

aspectos de la regulación de los almacenamientos de productos químicos y se aprueba la 

instrucción técnica complementaria MIE APQ-9 "almacenamiento de peróxidos orgánicos". 

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las 

Directivas 2003/4/CE i 2003/35/CE). 

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013). 

- Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se regula el suministro de información 

sobre emisiones y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 01-07-2002, de prevención y control 

integrados de la contaminación. 



Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter a l’entorn de la resclosa de La Pilastra. 

 Annex núm. 11. Gestió de residus 

6 19065_A11_Gestió residus_ed1 

- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre 

emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. 

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valoración establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y 

por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real 

Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

- Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la Sostenibilidad, 

Innovación y Calidad de la Edificación. 

- Real Decreto –Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la valorización energética de harinas de 

origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales. 

- Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment 

de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres 

procedents d’obres de la construcció. 

- Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les 

Lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais 

naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi ambient, i de la Llei 4/2004, relativa al 

procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental. 

- Decret 308/2011, de 05-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, 

referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

- Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de18 de maig, pel qual 

s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 

intervenció integral de l’Administració ambiental, i se n’adapten els annexos. 

- Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la 

llei 3/1998 de la intervenció integral de l’Administració ambiental i s’adapten els seus annexos. 

- Ordre TES/132/2015, de 05-05-2015, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes 

vigents que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat. 

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11-01-2008, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Evacuación de Impacto Ambiental de proyectos (TRLEIAP). 

- Ley 6/2010, de 24-03-2010, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos aprobados por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11-01-

2008. 

- Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27-06-2001, relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

- Real decreto 9/2005, del 14-01-2005, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos 

contaminados. 

- Ordre 06-06-1988 de desenvolupament parcial del Decret 343/1983, de 15-07-1983, sobre 

normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. 

- Llei 26/2009, del 23-12-2009, de mesures fiscals, financeres i administratives, que deroga 

parcialment el Decret Legislatiu 3/2003. 

- Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 21-05-2008, relativa a la 

calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. 

- Reglamento CE 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-06-2007, sobre la 

homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones 

procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a 

la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos.  

- Directiva 2014/80/UE de la Comisión, de 20-06-2014, que modifica el anexo II de la Directiva 

2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las aguas 

subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

- Resolución 11-09-2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo de 25-07-2003, que aprueba el Programa Nacional de reducción 

progresiva de emisiones nacionales de Dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógenos (NOx), 

compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoniaco (NH3). 

- Real Decreto 367/2010, de 26-03-2010, de modificación de diversos reglamentos del área de 

medio ambiente oara su adaptación a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicio y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su 

ejercicio. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección a la atmósfera. 

- Llei 22/1983, de 2 de novembre, de protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de 

Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei 22/1983 de Protecció de l’Ambient 

Atmosfèric. 

- Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de Protecció de 

l’Ambient Atmosfèric. 
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- Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de 

l’aire en els municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric mitjançant 

el Decret 226/2006, de 23 de maig. 

- Decret 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d’actuació per a la millora de 

la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, 

aprovat pel decret 152/2007, de 10-07-2007. 

- Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-04-2009, relativa al 

almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva 

85/337/CEE del consejo, las Directivas 2000/60CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 

2008/1/CE y el Reglamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impone limitaciones a la 

comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Orden 07-12-2001 modificando el Real Decreto 1406/1989 de 10-11 que impone limitaciones a 

la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1406/1989, de 10-11-1989, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de 

ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbits naturals i la fauna i 

flora (Directiva Hàbitats). 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 

flora silvestres. 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

- Ley 42/2007, de13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Ordre 05-11-1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya. 

- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol, 

de la Generalitat de Catalunya. 

- Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès comarcal i 

d’interès local. 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de Catalunya. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals en les àrees d’influència de carreteres. 

- Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 

- Decret 316/2011, de 12-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries 

referides a les matèries de competència del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural. 

- Real Decreto 2016/2004 de 11-10-2004, por el que se aprueba la Instrucción técnica 

complementaria MIE APQ-8 “Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto 

contenido de nitrógeno”. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Decret 98/2015, de 09-06-2015, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a 

Catalunya. 

- Ley 308, de 23-10-2007, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Ley 11/1997, de 24-04-1997 de envases y residuos de envases. 

- Real Decreto 363/1995, de 10-03-1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación 

de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

- Real Decreto 952/1997, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, de 14-05-1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 

Decreto 833/1988, de 20-07. 

- Real Decreto 1381/2002, de 20-12-2002, sobre instalaciones portuarias de recepción de 

desechos generados por los buques y residuos de carga. 

- Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del tractament de les 

deixalleries i residus. 

- Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les 

lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, 

de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés 

d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

- Ordre MAH/153/2007, de 04-05-2007, per la qual s’aprova el procediment de la presentació 

telemàtica dels informes preliminars de situació d’acord amb l’establert al Reial Decret 9/2005 

de 14-01-2005, pel qual s’estableix la relació de les activitats potencialment contaminants del sòl 

i els criteris estàndards per a la declaració de sòls contaminants. 

- Orden AAA/1351/2016, de 29-07-2016, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

139/2011, de 04-02-2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 
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- Ordre TES/271/2016, de 05-10-2016, de declaració d’arbres i arbredes monumentals. DOGC. 

Nº7227.17-10-2016. 

- Directiva UE 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14-12-2016, relativa a la 

reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que 

se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE. DOUE.L-344.17-12-

2016. 

- Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28-

01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. BOE Nº 24.28-01-2017. 

- Llei 7/98, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de 

l’ambient atmosfèric. 

- Corr. err. Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 

102/2011, de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 20/2017, de 20-01-2017, sobre los vehículos al final de su vida útil. BOE. Nº 18. 

21-01-2017. 

- Decret 137/2014, de 07-10-2014, sobre mesures per evitar la introducció i propagació 

d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals 

- Corr. err. Real Decreto 20/2017, de 20-01-2017, sobre los vehículos al final de su vida útil. 

- Sentencia 53/2017, de 11-05-2017. Recurso de inconstitucionalidad 1410-2014. Interpuesto por 

el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña en relación con la Ley 21/2013, de 09-12-

2013, de evaluación ambiental. Competencias sobre medio ambiente: nulidad de la atribución 

de carácter básico a diversos preceptos legales que regulan el régimen de resolución de 

discrepancias y las evaluaciones ambientales estratégicas y de proyectos; interpretación 

conforme de diferentes preceptos legales sobre las mismas materias y en relación con las 

consultas de otros Estados en sus procedimientos de evaluación ambiental (STC 13/1998). 

Votos particulares. BOE. Nº 142.15-06-2017. 

- Llei 16/2017, de 01-08-2017, del canvi climàtic.  

3. OBJECTIU I METODOLOGIA 

Segons el que s’ha exposat, l’objecte del present Annex és la redacció de l’estudi de gestió de residus 

per al Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter a l’entorn de la resclosa de La 

Pilastra. 

D’aquesta manera, un cop identificats els residus que es generaran en l’obra projectada, es realitza una 

estimació de la quantitat dels mateixos. Per obtenir aquesta estimació s’ha utilitzat el programa de 

Simulació de Residus, publicat per l’Institut de Tecnologia de la Construcció (ITEC). Seguidament, es 

desenvolupen les mesures de prevenció i minimització de de residus a l’obra, així com les operacions de 

reutilització, valorització o eliminació de residus. 

Finalment, s’ha estimat el pressupost de la gestió de residus a partir de la quantificació obtinguda. 

4. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

En termes generals, es preveu que les obres compleixin una sèrie de requisits que asseguraran una bona 

gestió dels residus on, a més de tenir en compte la finalitat dels mateixos, també s’establiran vies per 

prevenir i minimitzar la seva producció i per reduir el volum de residu destinat a tractament extern 

mitjançant la reutilització de restes i materials dins la mateixa obra. 

D’aquesta manera es preveu que durant l’execució de l’obra es tinguin en compte les mesures que a 

continuació s’enumeren, ja que afecten de manera genèrica al conjunt de l’obra o bé a algun dels seus 

aspectes particulars. La identificació de les accions principals en relació a la minimització i prevenció dels 

residus es realitza a través del següent qüestionari, a mode de control de bones pràctiques: 
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5. IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE RESIDUS 

5.1. Introducció 

En aquest apartat s’identifiquen les tipologies de residus que es preveu que es generin, en funció de la 

tipologia d’obra i les fases d’actuació. Posteriorment, es classifiquen els residus previstos mitjançant el 

Codi Europeu de Residus (CER), identificant-se la seva naturalesa (especial, no especial o inert) i les 

seves possibles gestions (valoritzacions o tractaments). 

Una vegada determinats els residus que es preveu que es generin, es realitzarà una estimació de les 

quantitats que es produiran a partir del programa de Simulació de Residus, elaborat per l’Institut de 

Tecnologia de la Construcció (ITEC). 

5.2. Tipologia de residus 

Tenint en compte la tipologia d’obra, a la taula següent s’identifiquen els residus que s’ha previst que es 

generin, el seu origen i la classificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 

Segons l’article 3 del Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i la gestió dels 

residus de construcció i demolició, sobre l’àmbit d’aplicació, s’especifica que aquesta norma és aplicable 

als residus de construcció i demolició a excepció, entre d’altres, de les terres i pedres no contaminades 

per substàncies perilloses reutilitzades a la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de 

restauració, condicionament o rebliment, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva 

destinació a reutilització. 

 

SI NO

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-

los al mateix emplaçament?

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra 

sense gairebé generar residus?

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 

quantitat de material a emprar?

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?

5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 

reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques 

adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la 

realització de regates durant la fase d’instal·lacions?

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per 

minimitzar els retalls?

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? 

(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que 

tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de 

manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil).

Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores 

d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es 

veurà dificultada si no s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.

- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit

- solucions de parquet flotant front l’encolat

- solucions de façanes industrialitzades

- solucions d'estructures industrialitzades

- solucions de paviments continus

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han 

utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

10 Es preveu que les diferents subcontractes gestionin els seus propis residus a obra.

11 S'aprofitaran retalls durant la posada en obra i s'intentarà realitzar els talls amb precisió, de 

manera que es puguin aprofitar ambdues parts.

12 Es protegiran especialment amb elements de protecció els materials d'acabats susceptibles de 

malmetre's.

FITXA PER ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE



Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter a l’entorn de la resclosa de La Pilastra. 

 Annex núm. 11. Gestió de residus 

10 19065_A11_Gestió residus_ed1 

 



Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter a l’entorn de la resclosa de La Pilastra. 

Annex núm. 11. Gestió de residus 

19065_A11_Gestió residus_ed1 11 

En aquest sentit cal esmentar que la gestió de les terres sobrants de l’obra que no han patit modificacions 

en la seva composició s’especifiquen i es calculen en altres apartats del Projecte. 

5.3. Quantificació dels residus generats 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i 

demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que 

es generen en obra. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de 

Residus (CER), definida en l’aparat 5.2 del present annex. L’elaboració de l’estimació del volum 

d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el present apartat 

Les caselles en groc són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel contractista. 

Taula 1:  Format de taula per estimar el volum de residus d’enderrocs generats en obra. 

Capítol XXXXXX  

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA 
PAPER I 

CARTRÓ 

RESTES 

VEGETALS 

RESIDUS 

ESPECIALS 

Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) 

Subcapítol XXXXX xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen en 

obra. 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i 

demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics dels 

subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 

S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent: 

- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es 

genera per a cada subcapítol. 

Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es 

produeix aquella tipologia de residu per aquell subcapítol. 

- Les caselles en color groc són les que s’han d’emplenar amb la informació 

generada pel contractista. 

- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de 

conversió (Fc) pel Pressupost Total de l’obra. 

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats 

poden ser reutilitzats a l’obra. 
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Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol ENDERROCS 22.839,30 - - - - - - - - - - - -

Subcapítol MOVIMENTS DE TERRES 6.953,73 0,0006 4,1722 0,0001 0,6954 0,0028 19,4704 0,0002 1,3907 0,0000 0,2781 0,0015 10,4306

Subtotal 29.793,03 4,1722 0,6954 19,4704 1,3907 0,2781 10,4306

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol OBRES DE FÀBRICA I ELEMENTS DE CONTENCIÓ 50.434,07 - - - - 0,0001 5,0434 0,0001 5,0434 0,0000 2,0174 - -

Subtotal 50.434,07 5,0434 5,0434 2,0174

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol PREPARACIÓ DEL TERRENY 642,40 0,0001 0 0,0001 0,06424 0,0017 1,09208 0,0001 0,06424 0,00004 0,025696 0,0019 1,22056

Subcapítol SEMBRA 761,60 - - - - 0,0002 0,15232 - - 0,00004 0,030464 0,0003 0,22848

Subcapítol PLANTACIÓ 1.075,60 0,0005 0,0000 0,0002 0,2151 0,0003 0,3227 0,0001 0,1076 0,0000 0,0430 0,0007 0,7529

Subcapítol SUBMINISTRAMENT 4.077,60 0,0001 0,0000 - - - - - - 0,0000 0,1631 0,0002 0,8155

Subtotal 6.557,20 0,0000 0,2794 1,5671 0,1718 0,2623 3,0175

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol SEGURETAT I SALUT 1.650,00 - - - - - - - - 0,00004 0,066 - -

Subtotal 1.650,00 0,066

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

88.434,30 - 4,17 - 0,97 - 26,08 - 6,61 - 2,62 - 13,45

88.434,30

98.604,30

TOTALS 0,00004 3,54

TOTALS

PRESSUPOST 

TOTAL

PLÀSTIC FUSTA

RESTES VEGETALS

TOTALS

PRESSUPOST 

TOTAL

RESIDUS ESPECIALS

Fc Volum (m³)

RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

TOTALS

Capítol SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ

Capítol ENJARDINAMENT

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Capítol OBRES DE FÀBRICA

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

PRESSUPOST 

TOTAL

TOTALS +PAJ

FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Capítol ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA



Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter a l’entorn de la resclosa de La Pilastra. 

Annex núm. 11. Gestió de residus 

Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter a l’entorn de la resclosa de La Pilastra. 13 

6. MESURES DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA 

En aquest capítol es relacionen les mesures que s’aplicaran a l’obra amb la finalitat de preveure i 

minimitzar la producció de residus. 

6.1. Mesures genèriques de minimització de residus 

En tots els casos es realitzarà una separació i classificació dels residus en origen, segons la seva 

naturalesa, per tal de permetre la seva reutilització en la pròpia obra o bé el seu reciclatge. Es tindrà en 

compte especialment la separació dels residus especials i perillosos segons la seva naturalesa. 

Les actuacions que poden tenir repercussió sobre la minimització dels residus durant les obres són 

diverses i afecten pràcticament totes les fases de l’obra. En aquest cas, un dels aspectes més rellevants 

a considerar és la planificació de les activitats constructives, ja que facilita la identificació de la producció 

de residus en cada fase d’obra i permet preveure el reciclatge del rebuig en altres fases. 

En relació a aquest aspecte, a continuació s’esmenta un seguit de consideracions a tenir en compte en 

cada etapa de l’obra, per tal de minimitzar la producció de residus. 

6.1.1. Fase de redacció del projecte i programació de l’obra  

Per tal de minimitzar la generació de residus, a continuació es relacionen les mesures que s’han tingut en 

compte durant la fase de redacció del Projecte Constructiu i que s’hauran de tenir en compte també durant 

la fase de programació de l’obra. Aquestes mesures són les següents: 

• Preveure, en el mateix projecte, la quantitat i naturalesa dels residus que es generaran en 

l’obra. En aquest cas, cal recordar que l’objectiu del present Apèndix és preveure i quantificar 

les fraccions de residu que es generaran ambla finalitat d’augmentar l’eficàcia de la seva 

gestió. 

• Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a l’execució 

de l’obra, ja que un excés de materials, a més de ser car, és origen demés residus sobrants 

d’execució. 

• Preveure l’aplec dels materials fora de zones de tràfec de l’obra, de forma que romanguin ben 

embalats i protegits fins al moment de la seva utilització, amb la finalitat d’evitar que el 

trencament de peces doni lloc a residus. 

• Preveure les zones d’aplec i emmagatzematge de residus al llarg de l’obra, especialment dels 

classificats com a perillosos o especials evitant que es barregin amb els no perillosos. Una 

barreja entre les diferents tipologies de residus contaminaria els no perillosos i eliminaria el 

seu potencial de reutilitzacióo reciclatge. 

• Gestionar els residus originats de la manera més eficaç possible per reduir la quantitat i 

millorar-ne la valorització. En aquest sentit, el Projecte inclou, per una banda, el present 

Annex sobre la gestió externa i, d’altra banda, durant la planificació de l’obra es recomana 

l’elaboració d’un Pla de gestió residus propi que optimitzi la seva gestió. dels residus generats 

durant l’obra, en el qual es proposen mesures per a la seva minimització, reciclatge i/o gestió 

Finalment, durant la planificació de l’obra s’haurà de preveure la realització de reunions amb el personal 

de l’obra per a donar a conèixer la problemàtica de la generació i gestió dels residus i els aspectes 

relacionats amb la seva minimització. 

6.1.2. Fase d’execució de l’obra 

Les mesures de caràcter general a aplicar en la fase d’execució de l’obra són les següents: 

• Fomentar, mitjançant reunions informatives periòdiques amb el personal de l’obra, l’interès 

per reduir els recursos utilitzats i el volum de residus originats. 

• Comprovar que tots aquells que intervenen a l’obra (incloses les subcontractes) coneguin les 

seves obligacions en relació amb els residus i que acompleixin les  directrius del Pla de 

residus. 

• Aplicar a la pròpia obra les operacions de reutilització de residus establertes en les fases de 

projecte i de programació. 

• Incrementar, d’una manera prudent i sempre que sigui tècnicament viable, el nombre de 

vegades que els mitjans auxiliars, com els encofrats i motlles, es posin a l’obra, ja que un cop 

usats es convertiran en residus. 

• Establir una zona especial per a l’aplec de materials, protegida d’accions que puguin 

inutilitzar-los. 

• Disposar dels contenidors més adequats per a cada tipus de material sobrant. A més, la 

separació selectiva s’ha d’efectuar en el moment en què s’originen els residus. 

• El control dels residus des del moment en que es produeixen és la manera més eficaç de 

reduir-ne la quantitat. Això vol dir que han de romandre sota control des del primer moment, 

en recipients preparats per al seu emmagatzematge, perquè si es mesclen amb altres de 

diferents, la posterior separació incrementa els costos de gestió i disminueix el seu potencial 

de  reciclatge. 

• Supervisar el moviment dels residus, de forma que no en quedin restes descontrolades. 

• Mantenir el seguiment previst sobre els materials potencialment perillosos, separant-los en el 

moment en què es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en 

emplaçaments específics de l’obra fins que un gestor autoritzat en completi la valorització. 

• Transportar els recipients que continguin residus en vehicles de caixa coberta. Els recipients, 

ja siguin contenidors, sacs, barrils, o la pròpia caixa del camió que transporta els residus, han 

d’estar coberts, de manera que els moviments i les accions a què es troben sotmesos no 

siguin causa d’un abocament descontrolat o una caiguda de material. 
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• Impedir les males pràctiques que, de forma indirecta, originen residus imprevistos i el 

malbaratament de materials durant l’execució de l’obra. 

6.2. Mesures específiques de minimització de residus 

6.2.1. Emmagatzematge i adquisició de materials d’obra. 

Les operacions d’adquisició de material per a l’obra i el seu posterior emmagatzematge fins a la utilització 

final poden comportar increments en la producció de residus, ja que en el cas que es realitzi una incorrecta 

manipulació o aplec de materials recentment adquirits, aquests es convertiran en residus. Per aquest 

motiu, també caldrà aplicar les següents mesures: 

• Adquirir només la quantitat de material necessari d’acord amb el ritme d’execució de l’obra, 

evitant l’acumulació de material en la mateixa, ja que comportaria una disminució de la 

superfície disponible per altres tasques i un augment del risc que part del material es faci 

malbé i esdevingui un residu. 

• Emmagatzemar ordenadament els materials per tal de no generar residus innecessaris en 

espais allunyats de les zones de tràfec de l’obra. 

• Protegir del sol, la pluja i la humitat els materials susceptibles i les eines mitjançant lones i/o 

elements separadors del sòl. 

• Es recomana que els contractes de subministrament de materials incloguin un apartat en què 

es defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de l’obra es faci càrrec 

dels embalatges en què es transporten fins l’obra. 

• Manipular amb cura els materials susceptibles d’originar residus potencialment perillosos. 

• Prioritzar l’ús de productes procedents del reciclatge de residus de la construcció davant 

l’adquisició de materials nous. 

• Emmagatzemar els materials segons les indicacions del fabricant, consultant les fitxes de 

seguretat per tal de respectar el volum d’apilament màxim, les condicions atmosfèriques, etc. 

• Disposar d’un directori de compradors/venedors potencials de materials usats o reciclats 

propers a la ubicació de l’obra. 

6.2.2. Restes i sobrants de formigó 

Per tal d’evitar l’abocament incontrolat d’aquesta tipologia de residus, els sobrants de formigó i la neteja 

de les canaletes tindrà lloc en indrets delimitats com a punts de neteja, situats a les proximitats de les 

zones d’execució o que siguin de pas obligatori per a les formigoneres (accessos), seguint els criteris 

següents: 

• Tant si es construeixen basses per la neteja dels sobrants de formigó com si s’utilitzen 

contenidors estancs, per la seva ubicació s’escolliran terrenys pràcticament plans, sense risc 

d’inestabilitat o erosió intensa, situats en les zones de pas de les formigoneres i sempre dins 

de l’àmbit de la pròpia obra. 

• Les basses de recollida de sobrants de formigó hauran de ser impermeabilitzades. En el cas 

d’utilitzar contenidors, aquests hauran de ser estancs. 

• Els punts de recollida s’ubicaran allunyats d’aigües superficials i subterrànies amb freàtics 

elevats, així com a xarxes de sanejament o abastament d’aigua. 

• Es senyalitzarà convenientment la seva ubicació. 

Per tal de minimitzar els sobrants de formigó i d’altres barreges, es prepararan les quantitats necessàries 

en cada moment. En cas que es produeixin sobrants, s’aprofitaran sempre que sigui possible en la millora 

d’accessos, zones de trànsit, etc. 

Aquest material podrà ser eliminat als abocadors generals de l’obra com a residu inert. 

6.2.3. Parc de maquinària 

El parc de maquinària és la zona destinada a l’aplec de la maquinària de l’obra mentre aquesta no està 

intervenint en les actuacions previstes en la mateixa. Tanmateix, és la zona en la que es duran a terme 

les operacions de manteniment i reparació bàsiques que podran donar lloc a la generació d’una certa 

quantitat de residus. 

Les mesures aplicables per a la minimització de residus en aquesta zona passen per la identificació prèvia 

de les fraccions de residus potencialment generables i per la limitació de les tasques de manteniment 

permeses en aquestes zones. Així, les mesures es concreten de la següent manera: 

• Sempre que sigui tècnicament viable, les operacions de manteniment de la flota de vehicles i 

maquinària es realitzaran en un taller especialitzat. 

• Quan no sigui possible realitzar les operacions de manteniment de vehicles i maquinària al 

taller, aquestes tasques es realitzaran en condicions controlades en àrees prèviament 

delimitades, i s’impermeabilitzarà la superfície de treball amb plàstics o lones per impedir la 

contaminació del sòl. 

• L’obra disposarà de materials absorbents en quantitat suficient per contenir qualsevol 

possible vessament accidental que es pugui produir a la zona del parc de maquinària. 

• L’oli lubricant usat es retirarà de forma que s’impedeixi la transferència de contaminants al 

substrat o a les aigües superficials. 
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7. MESURES DE SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

7.1. Consideracions generals 

En aquest apartat es defineixen les mesures necessàries per a permetre la separació dels residus en 

origen, en base a les tipologies de residus identificades anteriorment. Una bona separació en origen serà 

bàsica tant per permetre la reutilització de residus en l’obra, com per valoritzar els residus externament. 

A continuació s’adjunten una sèrie de consideracions genèriques a tenir en compte per assegurar una 

correcta gestió i segregació dels residus a l’obra: 

• Donar-se d’alta com a productor de residus industrials davant l’Agència de Residus de 

Catalunya i donar-se de baixa un cop finalitzi l’obra. 

• Realitzar sessions informatives al personal de l’obra en les que es donin a conèixer les 

obligacions en relació amb els residus i que permetin donar compliment al Pla de Residus. 

• Establir una zona protegida i delimitada per a l’aplec de residus, amb els contenidors adequats 

per a cada residu. 

• Realitzar una separació selectiva dels residus en origen i supervisar el moviment dels residus 

per evitar que quedin restes descontrolades. 

• Supervisar el moviment dels residus, per evitar que quedin restes descontrolades. 

• Vigilar que els residus líquids i orgànics no es barregin amb altres per tal d’evitar 

contaminacions. 

• Realitzar el seguiment dels materials potencialment perillosos, separant-los en el moment en 

el que es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en emplaçaments 

específics dins l’obra. 

• El gestor autoritzat proporcionarà còpia del full de seguiment quan retiri els residus. 

• En funció de la tipologia de residu, es contactarà amb el gestor autoritzat perquè complimenti 

la fitxa d’acceptació i la presenti a l’Agència de residus degudament segellada. 

• Els registres derivats de la gestió de residus s’emmagatzemaran per un període de cinc anys. 

7.2. Residus no especials 

Segons el què s’ha indicat fins ara, la primera de les opcions possibles per a la gestió de  residus ha de 

ser la reutilització dins la mateixa obra, ja que no només aporta avantatges des del punt de vista ambiental, 

sinó també des del punt de vista econòmic. D’aquesta manera es minimitzen els residus originats d’una 

forma menys complexa i costosa que el reciclatge. 

 

Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilització interna, ja que hauran de ser 

aïllats per a ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-los en un abocador específic. 

Tenint en compte la tipologia de l’obra, els residus que s’han identificat com a reutilitzables dins la mateixa 

obra són els següents: 

• Fusta: En aquest cas s’allargarà el màxim possible la reutilització de la fusta, sempre que 

sigui tècnicament viable, en diverses operacions auxiliars de l’obra. Un cop finalitzada l’obra, 

aquesta fusta passarà a ser un residu. 

• Metalls: Com en el cas anterior, aquests materials també es poden reutilitzar en operacions i 

instal·lacions auxiliars de l’obra. Un cop finalitzada l’obra, aquest material es tractarà com un 

residu. 

Tal com s’ha comentat, els residus reutilitzables es convertiran en residu un cop acabada l’obra i, per tant, 

s’hauran de gestionar externament segons els criteris establerts en l’apartat de tractament extern dels 

residus. 

Tenint en compte la previsió de residus generats durant la fase d’execució de les obres, la seva tipologia 

i quantitat, i segons els requisits del Reial Decret 150/2008, en la següent fitxa s’especifiquen els 

contenidors necessaris a l’obra per a realitzar la gestió interna dels residus. 
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En referència a la tipologia i quantitat dels contenidors i, tenint en compte el tipus d’obra plantejada així 

com l’experiència d’altres obres, es preveu que els residus disposin d’un espai destinat a la seva 

classificació. 

Abans de l’inici de les obres s’haurà de presentar un plànol on es representa la distribució proposada per 

a la ubicació dels punts nets o zones de recollida i emmagatzematge de residus al llarg de l’obra. Aquests 

espais disposaran de zones d’acopi i/o contenidors per a la recollida de materials com runa, ferralla, fusta, 

plàstic i paper-cartró, que hauran d’estar correctament identificats i senyalitzats. 

Així doncs, els contenidors necessaris a l’obra per a la gestió dels residus inerts i no especials seran els 

següents: 

• Contenidor de 9 m3 per la segregació de les restes de metalls. 

• Contenidor de 9 m3 per la segregació de les fustes. 

• Contenidor de 9 m3 per la segregació del plàstic. 

• Contenidor de 9 m3 per la segregació del paper i el cartró. 

• Contenidor de 9 m3 per inerts. 

 

(kg): (m3):

(kg): (m3):

1

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li 

faci un tractament previ.

Separació segons 

tipologia de residus

Especials

Inerts

Inerts + No especials

No especials

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 

d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.

- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual 

de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 

productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 

representats en les etiquetes.

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

FITXA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

Indicar, si s'escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l'obra per 

reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a l'abocador:

Quantitat d'àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l'àrid resultant, una vegada 

matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris)

Reciclatge de residus 

petris inerts en la 

pròpia obra

2

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra 

de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat 

prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a 

continuació. 

Formigó: 80 T

Maons, teules, ceràmics: 40 T

Metall: 2 T

Fusta: 1 T

Plàstic: 0,5 T

Vidre: 1 T

Paper i Cartró: 0,5 T

zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

contenidor per Inerts barrejats

contenidor per Inerts Ceràmica

contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador

contenidor per Inerts Formigó

contenidor per altres inerts

contenidor per metall contenidor per fusta

contenidor per plàstic contenidor per paper i cartró

contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

Senyalització dels 

contenidors

Inerts

Fusta Ferralla Paper i cartró Plàstic Cables elèctrics

 

Especials

No Especials 

barrejats

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus 

Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus 

Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 

perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 

legislació de residus Especials.

3

MODEL DE FITXA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord 

amb la separació selectiva prevista.

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.

CODIS CER: 170107, 170504, … (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, … (codis admesos en dipòsits de residus 

No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas 

d'optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de 

residu:
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Condicions generals d’emmagatzematge: 

• Les zones d’aplec o els contenidors hauran d’estar correctament identificats, per tal d’evitar 

una mala segregació de residus. 

• Les etiquetes identificadores hauran de ser de gran format i resistents a l’aigua preferiblement. 

• Per a la ubicació de les zones d’aplec o contenidors s’evitarà utilitzar zones properes a la 

xarxa de sanejament de la zona. 

• Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus donat que 

un contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar i transportar i pot donar lloc a la 

caiguda de residus. 

• Es podran emmagatzemar com a màxim durant un període de dos anys. 

La zona d’oficines i serveis disposarà de bidons o recipients similars per a la recollida de residus 

assimilables a domèstics (vidre, plàstic, llaunes, etc), que hauran de buidar-se i traslladar el seu contingut 

als punts nets generals de l’obra. 

7.3. Residus especials 

La generació de residus especials o perillosos (aerosols, olis minerals, terres contaminades, tòner 

d’impressora, productes químics de laboratori, piles, fluorescents, etc.) es preveu que serà baixa tenint 

en compte la resta de residus generats. Aquests residus s’hauran de recollir i emmagatzemar en recipients 

estancs i coberts, tenint en compte les següents consideracions: 

Condicions generals d’emmagatzematge: 

• El punt de recollida de residus especials ha d’estar condicionat per tal d’evitar que els residus 

entrin en contacte directe amb el sòl (impermeabilització de la zona, recipients estancs, etc.) i a 

resguard de les inclemències meteorològiques. 

• El punt de recollida de residus perillosos haurà de disposar de sistemes de prevenció i contenció 

per a possibles vessaments accidentals de residus líquids (muret de seguretat, material 

absorbent, etc). 

• La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes d’etiquetatge de 

residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988, comprovant específicament que en 

l’etiqueta s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu i que aquesta no sobrepassi els 

6 mesos. 

• Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que no s’ajuntin 

productes que puguin reaccionar al barrejar-se. 

• Els residus perillosos no s’emmagatzemaran a l’obra per un període superior a sis mesos. En cas 

necessari, si hi ha raons justificades en base a l’estimació de producció de residus  especials i la 

durada de l’obra, es sol·licitarà a l’Agència de Residus de Catalunya el permís corresponent 

d’emmagatzematge de residus especials a l’obra per un període superior a sis mesos. 

Els mitjans previstos en obra per a la recollida i separació dels residus especials són els 

següents: 

• 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’olis minerals. 

• 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’envasos de substàncies perilloses i altres residus 

especials. 

• 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’envasos metàl·lics que contenen un matriu sòlida i 

porosa perillosa. 

• 1 bidó estanc de 200 litres per absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora 

contaminada per substàncies perilloses. 

•  1 bidó estanc de 200 litres per la recollida de filtres d’oli. 

•  1 bidó estanc de 200 litres per la recollida de terres contaminades. 

A la següent fitxa s’identifiquen els possibles residus perillosos que poden sorgir directament de les 

activitats d’obra. 

8. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DE 

RESIDUS 

8.1. Consideracions generals 

Segons la tipologia de residus generada i la planificació de la seva generació realitzada, en primer lloc 

s’identificaran aquelles fraccions i quantitats de residus que poden ser reutilitzats dins de la mateixa obra. 

Per als residus que no puguin ser reutilitzats, es prioritzaran les operacions de valorització o reciclatge 

extern a centres que permetin allargar la vida útil del material mitjançant la seva transformació o trituració 

(fomentant per exemple l’obtenció d’àrids reciclats, reciclatge de fusta, reciclatge d’acer o ferro, etc.). 

L’ultima opció a considerar en cas que les alternatives anteriors no siguin possibles és l’abocament 

controlat dels residus en abocadors controlats autoritzats. 

Durant la fase d’obres es generaran un seguit de tipologies de residus la gestió dels quals s’emmarca 

legalment tant a nivell autonòmic com estatal. A nivell català la normativa vigent es basa en el Decret 

Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, que 

deroga les anteriors disposicions en aquesta matèria i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova 

el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 

gestió dels residus de la construcció i demolició, i del cànon sobre la deposició controlada dels residus de 

la construcció. A nivell estatal, es troba regulada per la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls 
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contaminats, a més de les disposicions que estableix el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es 

regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició. 

8.2. Reutilització de residus 

La primera de les opcions possibles per a la gestió de residus ha de ser la utilització dins de la mateixa 

obra, ja que no només aporta avantatges des del punt de vista ambiental, sinó també des del punt de vista 

econòmic. Es tracta d’una manera de minimitzar els residus originats d’una forma menys complexa i 

costosa que el reciclatge. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, les terres d’excavació no es consideren un residu, atès que es 

tracta de terres netes, sense cap modificació de la seva composició original i per tant no es tracta en el 

present annex. Les seves possibles gestions s’especifiquen en l’annex de Mesures correctores d’impacte 

ambiental, prioritzant la seva reutilització en altres obres i la utilització com a millora de terrenys o per a 

la restauració d’activitats extractives, deixant com a última opció la gestió a través d’un abocador de terres 

i runes. 

Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilització de residus per la seva perillositat. 

Aquests hauran de ser aïllats per ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-los en un abocador 

específic. 

8.3. Tractament extern dels residus 

Existeixen dos tipus de tractament extern a realitzar sobre els residus a través d’un gestor autoritzat, 

essent els següents: valorització i eliminació. 

Es defineix la valorització de residus com tot procediment que permet l’aprofitament dels recursos 

continguts en els residus. En la valorització dels residus s’inclouen dos processos: el reciclatge i la 

valorització energètica. El reciclatge engloba les gestions realitzades amb els residus amb la finalitat 

d’extreure’n algun recurs material, mentre que la valorització energètica fa referència a les gestions 

d’aprofitament energètic dels residus com a combustibles. 

Els residus que o bé no poden esser valoritzats o reutilitzats, de forma general, seran dipositats en 

abocadors. Si la naturalesa del residu és inert, els residus es dipositaran en un abocador controlat 

autoritzat que evitarà l’afectació sobre el paisatge. Però si els residus són perillosos, hauran de dipositar-

se en un abocador específic per aquest tipus de productes i, en alguns casos, hauran de ser sotmesos a 

un tractament especial perquè deixin de representar una amenaça per al medi. 

A la fitxa següent es detalla la gestió externa dels residus generats durant l’obra. 

 

 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per la 

obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència Catalana 

de Residus: 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 

Destí dels residus segons 

tipologia

Tones m3 Codi Nom

39,121 26,081 Terres i runes

Tones m3 Codi Nom

Reciclatge:

0,026 6,606

0,585 0,975

3,838 4,172

0,525 2,624

Tones m3 Codi Nom

   2,830 3,537

Quantitat estimada Gestor
Residus Especials

4

Observacions

Observacions

Observacions

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l'entorn de 

l'obra on es proposa gestionar els residus de la construcció:

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA

Quantitat estimada Gestor
Inerts

Quantitat estimada Gestor
Residus No Especials

Reciclatge

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Reciclatge de metall

Reciclatge de fusta

Reciclatge de plàstic

Reciclatge paper-cartró

Reciclatge altres

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instal·lació de gestió de 
residus especials

Deposició de terres i runes
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9. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA 

Els residus hauran de segregar-se a la mateixa obra a través de contenidors, abassegaments separatius 

o altres mitjans de manera que s’identifiqui clarament el tipus de residu. Per tal d’aconseguir la separació 

dels residus es duran a terme les següents accions: 

• Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: restes 

de formigó, ferralla, fustes, runa, banals etc. 

En cada tall d’obra es disposarà de bidons o recipients similars per a residus orgànics, llaunes i plàstics, 

vidres i aerosols si la naturalesa del treball exigeix el seu ús. Els demés residus com restes de ferralla, 

fusta i altres es podran aplegar separadament. 

Aquests recipients hauran de buidar-se i traslladar el seu contingut als punts nets generals de l’obra, 

almenys, un cop per setmana. 

• Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: Identificació del residu; Codi 

d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus; Nom, direcció i telèfon del titular dels 

residus. 

Abans de l’inici de les obres s’haurà de planificar la contractació d’un gestor autoritzat i el condicionament 

de l’acopi dels residus generats per tal que aquests es puguin segregar correctament des del 

començament de la fase constructiva. 

Durant la construcció de l’obra s’anirà realitzant un control dels volums de residus generats i de la correcta 

gestió de cadascun d’ells. 

Gestió de residus no especials: 

S’aconsella que la gestió dels residus no especials en obra sigui la següent: 

• Establir zones o contenidors clarament identificats d’emmagatzematge i abassegament de 

material, segons les necessitats i l’evolució dels treballs d’obra. 

Al definir les diferents àrees s’aconsella prendre les mesures necessàries per tal d’aconseguir: 

a) La mínima afecció visual de les zones d’abassegament i emmagatzematge, 

b) Les mínimes emissions de pols en les zones d’accés i de moviment de terres, 

c) La situació de les zones d’abassegament i emmagatzematge dins dels límits físics de 

l’obra, sense afectar a vies públiques, xarxes de sanejament, a excepció que es disposi 

d’un permís exprés de l’autoritat competent 

• Identificar tots els contenidors de recollida de residus no especials mitjançant etiquetes de gran 

format i resistents a l’aigua. 

• Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus ja que un 

contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar i transportar i pot donar lloc a la caiguda 

de residus. 

• Es podran emmagatzemar com a màxim durant dos anys. 

• S’aconsella que els residus procedents de la neteja de canaletes de les formigoneres i els 

sobrants de formigó segueixin un procediment concret, basat en la localització de punts específics 

de recollida definits prèviament. Les zones de recollida i neteja de les formigoneres hauran de 

complir les següents condicions: 

a) Ubicar-les en indrets propers als talls d’obra oberts. 

b) Localitzar-les en indrets visibles i de fàcil accés. 

c) Senyalitzar-les convenientment. 

d) Incorporar sistemes d’impermeabilització per tal d’evitar la contaminació del sòl (làmines 

plàstiques o revestiment de formigó en el cas de basses realitzades directament al 

terreny), o bé col·locar contenidors estancs. 

• Les restes menors de conglomerat es recolliran i es traslladaran a un lloc d’aplec d’aquests 

materials almenys, dos cops per setmana. 

Gestió de residus especials: 

S’aconsella que la gestió dels residus especials tingui en compte les recomanacions següents: 

• Cada residu haurà de dipositar-se, al llarg de la jornada laboral, en els contenidors o zones 

habilitades per a la seva deposició. Aquests punts de deposició estaran situats en una zona 

delimitada i clarament senyalitzada. 

• Els contenidors per a residus perillosos s’hauran de col·locar en una zona on no estiguin en 

contacte directe amb el terra o condicionar-la com a tal (impermeabilització de la zona, recipients 

estancs, etc.). 

• Es prendran les mesures necessàries per evitar vessaments accidentals (muret de seguretat, 

material absorbent, etc.). 

• L’emmagatzematge de residus especials haurà d’estar protegit de les inclemències 

meteorològiques. 

• Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que no s’ajuntin 

productes que puguin reaccionar al barrejar-se. 

• La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes d’etiquetatge de 

residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988, comprovant específicament que en 
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l’etiqueta s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu i que aquesta no sobrepassi els 

6 mesos. 

• El temps màxim per l’emmagatzematge de residus especials és de 6 mesos. 

10. FORMACIÓ DEL PERSONAL A L’OBRA 

Es realitzarà un programa de formació del personal en matèria de residus, de realització obligatòria per 

part del Contractista i d’assistència preceptiva per tots els treballadors abans de la seva incorporació, que 

inclogui proves de comprensió. 

El contingut bàsic d’aquesta formació haurà de ser, com a mínim, el següent: 

•  Normativa d’aplicació 

•  Tipologia de residus: no especials i especials. 

•  Identificació de les activitats generadores de residus 

•  Organització de l’obra: punts de recollida en obra. 

•  Mesures de gestió: 

o  Separació i emmagatzematge de residus. 

o  Eliminació dels residus. 

•  Mesures d’actuació davant abocaments accidentals. 

11. PRESSUPOST 

El pressupost (PEM) de la gestió de residus, ascendeix a SIS-CENTS SETANTA-CINC euros (675,00 €). 

Seguidament es presenten algunes consideracions respecte el pressupost: 

• Els conceptes de càrrega de les runes i terres es troben inclosos en el projecte encara que no 

s’han valorat econòmicament en el pressupost de gestió de residus ja que aquests conceptes ja 

es troben inclosos en les partides de demolició del projecte. 

• Les runes tampoc s’han comptabilitzat a la partida de classificació a peu d’obra ja que en el 

moment de la seva generació, els mitjans mecànics que realitzen 

Finalment, indicar que l’estimació econòmica del cost de la gestió de residus realitzada en el present 

estudi s’ha traslladat al pressupost general del projecte com a una partida alçada a justificar. 

11.1. Gestió dels residus durant l’execució de l’obra 

Les operacions a portar a terme referent a la gestió de residus durant l’execució de l’obra per part del 

contractista seran les següents: 

• Redactat del Pla de Residus definitiu respectant els criteris establerts en el present Estudi de 

Gestió de Residus. 

• Caracterització del terreny mitjançant estudi geotècnic, si s’escau, prèvia implantació i es gestiona 

com a residu especial cas que es tracti d’un terreny contaminat. 

• Reutilització de terres, restes de materials que no s’han disposat en obra, encofrats, palets de 

fusta, bidons... 

• Reciclatge de materials com l’acer, cristall, paper, cartró, plàstics, reciclatge de matèria orgànica 

en abonament... 

• Aprofitament energètic de restes inaprofitables de fustes, matèria orgànica, etc. Confirmar que 

l’escenari més adequat per situar la zona de classificació i emmagatzematge de residus d’obra, 

intercanvi amb gestors, de tractament de residus, etc., és el definit al present Estudi, i, en cas que 

no ho sigui, definir una ubicació més adequada. 

• Col·locació d’un plànol a l’entrada de l’obra, on es senyala amb claredat la zona de classificació i 

disposició dels residus de construcció en els diferents contenidors i els materials que es poden 

dipositar, a més d’altres propostes dirigides a millora la gestió dels residus. 

• Separació dels residus en funció de les possibilitats de valoració. 

• Senyalització dels contenidors indicant el tipus de residu que poden admetre. 

• Separació i disposició dels residus inerts en contenidors en funció de les possibilitats de 

recuperació i requisits de gestió (com els elements de guix disminueixen considerablement les 

possibilitats de reciclatge dels materials petris a causa dels problemes d’expansivitat que 

ocasionen, es recomana gestionar‐los per separat de la fracció pètria anomenada runa neta). 

• Matxucat dels residus petris en obra per reaprofitar‐los en el mateix emplaçament, deixant 

constància escrita de la quantitat. 

• Gestió dels residus inerts mitjançant un gestor autoritzat. 

• Disposició de residus en abocador autoritzat de productes perillosos, materials amb contingut 

d’asbests o amiant, piles i bateries, pintures, restes amb hidrocarburs, olis, etc. 

• Reciclat dels dissolvents per mitjà de destil·ladores o per mitjà d’empreses que proporcionen 

aquest servei. 

• Reutilització de dissolvents i les substàncies utilitzades en la neteja d’equips i eines. 

• Previ inici de la fase d’execució, es portaran a terme jornades informatives amb l’objectiu de la 

sensibilització mediambiental del personal de l’obra o de la subcontrata. 

• Es vetllarà perquè els residus siguin gestionats per la subcontracta que els genera, sobretot en el 

cas dels residus especials, atenent sempre les instruccions del fabricant i d’acord amb la legislació 

vigent. 
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• Es farà un seguiment per detectar possibles abocaments incontrolats. En cas de detecció es 

procedirà immediatament al seu control i neteja. 

• Es crearà un protocol d’actuació per a dur a terme les operacions que tinguin risc de vessament 

de substàncies potencialment contaminants. 
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ANNEX NÚM. 12. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

A continuació s’inclou el reportatge fotogràfic del “Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat 

al riu Ter a l’entorn de la resclosa de La Pilastra”. 
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Imatge 1. Cartell informatiu de l’illa de la Pilastra. 

 

 

Imatge 2. Passera del braç secundari del riu Ter 

 

 

Imatge 3. Camí d’accés a la resclosa de La Pilastra. Inici des de la passera del braç secundari. 

 

 

Imatge 4. Camí d’accés a la resclosa de La Pilastra. 
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Imatge 5. Continuació del camí d’accés a la resclosa de La Pilastra. 

 

 

Imatge 6. Arribada del camí a la zona de la resclosa de La Pilastra. 

 

 

Imatge 7. Vista general de la resclosa de La Pilastra des de la Illa de la Pilastra. 

 

 

Imatge 8. A la dreta de la imatge és on s’ubicarà el connector ictícola. 
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Imatge 9. Vista de la ubicació del connector ictícola. 

 

Imatge 10. Vista de les comportes de derivació cap a la sèquia Monar. 

 

Imatge 11. Vista de les comportes de derivació cap a la sèquia Monar. 

 

Imatge 12. Vista general de la resclosa de La Pilastra des de la caseta de comportes de la sèquia Monar. 
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Imatge 13. Vista de l’entrada de les comportes de la sèquia Monar. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex es recull la informació referent a les superfície afectades necessàries per a dur a 

terme el “Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter a l’entorn de la resclosa de 

La Pilastra”. 

Aquest annex es desglossa de la següent manera: 

- Memòria 

En la que es descriuen les generalitats del traçat, els criteris adoptats a l’hora de determinar la línia 

d’expropiació i/o d’ocupació temporal i els tipus de terreny afectats. 

- Relació de béns i drets afectats 

Aquesta relació es presenta en forma de taula, una per cada terme municipal afectat i especificant 

l’extensió les dades dels afectats (nom, cognoms, adreça, codi postal i municipi), les dades cadastrals 

(naturalesa, polígon, parcel·la i subparcel·la), les superfícies afectades i les dades urbanístiques. 

Una vegada obtingudes les superfícies totals afectades, s’obtenen els imports globals de les 

expropiacions per cada terme municipal. 

 

La documentació gràfica, s’inclou dins el Document núm. 2 Plànols del present projecte, i conté les límits 

d’expropiacions (inclou tota la superfície a expropiar i ocupacions temporals), els límits dels polígons i 

els límits de les parcel·les degudament identificades. 

 

2. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 

Per a l’execució del “Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter a l’entorn de la 

resclosa de La Pilastra”, no serà necessària l’expropiació de cap terreny, ja que les obres es 

desenvoluparan en espai de domini públic hidràulic del riu Ter i pels accessos s’utilitzaran camins públics 

adequats prèviament. 

El que sí es preveuen són ocupacions temporals de les parcel·les de naturalesa rústica situades al 

marge dret del Ter, en l’indret conegut com els Camps d’en Ribes, per on caldrà accedir per construir la 

mota de desviament del flux. 

A tal efecte, es procedeix a identificar els terrenys situats a la franja afectada així com les dades 

cadastrals dels mateixos i la seva qualificació urbanística. 

Per a la identificació de les finques, s’ha utilitzat a més del número d’ordre que identifica la finca, el 

polígon i la parcel·la del cadastre. 

Per a l’ocupació dels terrenys es procedirà amb els tràmits que determina la vigent Llei de 16 de 

desembre de 1954, d’Expropiació i el seu Reglament de data 26 d’abril de 1957. 

“1- La fijación del justo precio se tramitarà como pieza separada, encabezada por la exacta descripción 

del bien concreto que haya de expropiarse.” 

“2- A tal fin se abrirá un expediente individual a cada uno de los propietarios de bienes expropiables. El 

expediente serà único en los casos en que el objeto de la expropiación pertenezca en comunidad a 

varias persones, o cuando varios bienes constituyan una unidad econòmica.” 

D’acord amb la llei 3/2007, de 4 de juliol, s’han pres les mesures necessàries per fer plenament 

compatible el funcionament de l’obra projectada amb els drets de propietat i altres drets existents en el 

sòl i el subsòl. 
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3. CRITERIS ADOPTATS I PARÀMETRES GENERALS 

3.1. Ocupació temporal 

L’article 108 de la Llei d’Expropiació Forçosa estableix que es podran ocupar temporalment els terrenys 

propietat del particular en els següents casos: 

1. “Per tal de dur a terme estudis o practicar operacions facultatives de curta durada, per recollir 

dades per a la formació del projecte o per el replantejament d’una obra.” 

2. “Per establir estacions i camins provisionals, tallers, magatzems, dipòsits de materials i 

qualsevol altre més que requereixin les obres prèviament declarades d’utilitat pública, així pel 

que fa a la seva construcció com la seva reparació o conservació ordinàries.” 

3. “Per a l’extracció de materials de tota mena necessaris per a l’execució de les obres, que es 

troben disseminats per la propietat, o hagin de ser objecte d’una explotació formalment 

organitzada.” 

4. “Quan per causa d’interès social, i donant-se els requisits senyalats a l’article 72, l’Administració 

cregui convenient, no fent-ho així el propietari, la realització per la seva conta dels treballs 

necessaris perquè la propietat compleixi amb les exigències socials de que es tractin.” 

 

4. DESCRIPCIÓ I TIPUS DE TERRENYS AFECTATS 

Els terrenys afectats per la l’execució de les obres previstes en el present projecte constructiu pertanyen 

als municipis de BESCANÓ, SANT GREGORI I SALT. Tots els terrenys afectats són de naturalesa 

rústica. 

 

5. RELACIÓ DE FINQUES AFECTADES 

A continuació, en l’apèndix núm. 1, s’inclou el llistat de les finques afectades en format de taula amb la 

corresponent identificació dels titulars, dades cadastrals (naturalesa, polígon i parcel·la) i qualificació 

urbanística, així com les superfícies necessàries. 

Per a calcular el valor aproximat de les expropiacions, ocupacions temporals i servituds de pas s’ha 

tingut en compte el següent: 

- Expropiacions............................................................................................ 6,00 €/m2 

- Ocupacions temporals .................................................. 10% anual del valor del sòl 

- Servitud aèria .......................................................................... 20% del valor del sòl 

- Servitud soterrada ................................................................... 40% del valor del sòl 

El cost estimat de les ocupacions temporals d’aquest projecte, en parcel·les de titularitat privada és de 

403,20 €. 
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Terme 
municipal

Finca de 
projecte

Polígon Parcel·la Referència cadastral Naturalesa  Titular N.I.F  Adreça

1 1 64 17023A00100064 RÚSTIC PRIVAT -                  m² 671,39         m² -               m²

2 1 9038 17023A00109038 RÚSTIC AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA -                  m² 167,45         m² -               m²

Sant Gregori 3 8 9017 17173A00809017 RÚSTIC AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA -                  m² 4.139,28      m² -               m²

Salt 4 1 9021 17164A00109021 RÚSTIC AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA -                  m² 227,00         m² -               m²

TOTAL................................................................... 0,00 m² 5.205,12 m² 0,00 m²
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Prescripcions i generalitats 

El present Plec de Prescripcions Tècniques, juntament amb el que es disposa a la Llei de Contractes de 

l'Estat i en el Reglament per a la seva aplicació, així com en el Plec de Clàusules Administratives Generals 

per a la contractació d'obres de l'Estat, regirà en la realització 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”. 

A més de les prescripcions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicació les que, relatives al tipus d'obres 

d'aquest projecte, apareixen a la Instrucció per al projecte i l'execució d'obres de formigó en massa o armat 

(EHE-08); en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts (PG-3); en el 

Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerats Hidràulics; i, en general, en els Reglaments, 

Normes, Instruccions o Plecs oficials vigents que guardin relació amb les esmentades obres, amb les seves 

instal·lacions complementàries i amb els treballs necessaris per realitzar-les. 

Si es trobessin disposicions en els esmentats documents i en aquest Plec que condicionin de forma 

diferent algun concepte, serà aleshores vàlida la prescripció més restrictiva 

La ubicació, forma i dimensions de les obres podran modificar-se durant la seva construcció, principalment 

per adaptar-les a les característiques del terreny que aparegui en efectuar les excavacions. Aquestes 

modificacions es faran solament mitjançant ordre per escrit del Director d'Obra i seran d'obligat compliment 

per al Contractista, dins del que, sobre el particular, disposa la Llei de Contractes de l'Estat i el Reglament per 

a la seva aplicació. 

1.2. Àmbit d’aplicació 

Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al present Projecte. A tots els 

articles del present Plec de Condicions s'entendrà que el seu contingut regeix per a les matèries que 

expressen els seus títols en quant no s'oposin a allò establert a la Llei de Bases de la Administració Local, al 

Reglament General de Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives Generals. En cas contrari 

sempre serà primer el contingut d'aquestes disposicions. 

1.3. Disposicions tècniques legals a tenir en compte 

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'acompliran les prescripcions, 

en quant puguin afectar a les obres, de les disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a continuació: 

1.3.1. Enginyeria civil 

GENERAL 

- Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 

y 2014/24/UE, de 26-02-2014. 

- Corr.err. Ley 9/2017, de 08-11-2017, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 

y 2014/24/UE, de 26-02-2014.BOE.Nº 126.24-05-2018  

- Resolución 07-05-2018, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, 

por la que se fija la cuantía del valor estimado de contratación a los efectos previstos en el artículo 

324.5 de la Ley 9/2017, de 08-11-2017, de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12-10-2001, que aprueba el Reglamento General de la Ley de 

contratos de las administraciones públicas (BOE 26/10/2001). 

- Llei 3/2007, de 4 d’abril, de l’obra pública (DOGC: 06.07.07). 

- Real Decreto 1359/2011, de 07-10-2011, por el que se aprueba la relación de materiales básicos 

y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 

suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas (BOE 

26/10/2011). 

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE 30/09/2015). 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, (BOE 

del 10 de enero de 1998), por el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril (BOE del 29 e abril de 

1999) y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 de febrero de 2001). La Orden 

Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento desarrolla algunos de sus 

artículos. 

- Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Carreteres. 

- Decret 293/2003, de 18 de novembre de 2003, pel qual s'aprova el Reglament de carreteres. 

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013). 

- Orden Circular 37/2016, de 29 de enero, Base de precios de referencia de la Dirección General 

de Carreteras 

- Real Decreto 773/2015, de 28-08-2015, por el que se modificant determinados preceptos del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 

Real Decreto 1098/2001, de 12-10-2001. 

- Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.09. 

- Decret Llei 3/2016, de 3-05-2016, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 

- Nota de Servicio 1/2018, de 27 de novembre de 2018, sobre Actualización de las instruccions 

para la emisión de los informes preceptivos y vinculantes relatives a solicitudes de autorización 
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de transportes especials a los que hace referencia el articulo 108.3 del Reglamento General de 

Carreteras. 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

- OM 6/02/1976, “PG-3/75, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” 

(BOE 7/07/1976). 

- ORDEN de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 

conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. (BOE 22/01/2000). 

- ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a 

Hormigones y Aceros. (BOE 6/03/2002). 

- ORDEN FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. (BOE 11/06/02). 

- ORDEN FOM/891/2004, de 1 marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a firmes y 

pavimentos. (BOE 6/04/04). 

- Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos. 

- Corr. err. Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 

relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y señalización, balizamiento y sistemas de 

contenidos de vehículos. 

- Orden FOM/510/2018, de 08-05-2018, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12-

12-2014, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 

pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.BOE.Nº 

124.22-05-2018. 

ESTRUCTURES 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). Corrección de errores BOE del 24 de 

diciembre de 2008. 

- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de Acero Estructural 

(EAE)” (BOE del 23 de junio de 2011). Corrección de errores BOE del 23 de junio de 2012. 

- Guía para la concepción de puentes integrales en carreteras. Dirección General de 

Carreteras, septiembre de 2000. 

- Obras de paso de nueva construcción. Conceptos generales. Dirección General de Carreteras, 

mayo de 2000. 

- Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) (BOE del 11 de octubre de 2002). 

- Manual de aplicación de las Recomendaciones RPM - RPX / 95. Dirección General de 

Carreteras, septiembre 2000. 

- Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carreteras (RPX-95).  Dirección 

General de Carreteras, 1996. 

- Nota de servicio, de 9 de marzo de 2007, sobre la realización de inspecciones de nivel básico 

en obras de fábrica (muros y obras de contención, obras de paso y túneles) de la Red de 

Carreteras del Estado. 

- Guía para la realización de inspecciones principales de obras de paso en la Red de 

Carreteras del Estado. Dirección General de Carreteras, abril de 2012. 

- Guía de inspecciones básicas de obras de paso. Dirección General de Carreteras, diciembre 

de 2009. 

- Real Decreto 256/2016, de 10-06-2016, por el que se aprueba la instrucción para la recepción 

de Cementos (RC-16) 

- Corr.err. Real Decreto 256/2016, de 10-06-2016, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de Cementos (RC-16). 

- Resolució TES/1005/2018, de 25-04-2018, per la qual s’estableixen els criteris per a l’otorgament 
del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes de formigó amb material reciclat. 

SANEJAMENT I ABOCAMENTS AIGUA 

- Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa 

a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament. 

- Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

- Ley 11/2005, de 22 de junio que modifica la ley 10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico 

Nacional. 

- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament (DOGC 29/05/2003). 
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- Ley 11/2014, de 03 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23-10-2007, de 

Responsabilidad Medioambiental (BOE 4/07/2014). 

- Decret 119/2001, de 2 de maig, pel qual s'aproven les mesures ambientals de prevenció i 

correcció de la contaminació de les aigües per nitrats (DOGC 17/05/2001). 

- Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre del 2000 per la qual 

s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. 

- Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normes aplicables 

al tratamiento de las aguas residuales urbanas. (BOE 30/12/1995). 

- Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 abril, y el Real Decreto 

509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por 

el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

Corrección de errores BOE 18/10/2012. 

- Real Decreto 2116/1998, de 02-10-1998, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 

15-03-1996, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995 de 28-12-1995, por el que se establecen 

las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE 20/10/1998). 

- Real decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas 

subterráneas contra la contaminación y el deterioro (BOE 22/10/2009). 

- Real Decreto 1075/2015, de 27-11-2015, por el que se modifica el anexo II del Real Decreto 

1514/2009, de 02-10-2009, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra 

la contaminación y el deterioro. 

- Real decreto 2090/2008 de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. (BOE 

23/12/2008). 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados (BOE 18/01/2005).  

- Orden de 15 de septiembre de 1986 por el que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (BOE 23/09/1986). 

- Directiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de agosto de 2013 por la 

que se modifican las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto a las sustancias prioritarias 

en el ámbito de la política de aguas. 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 

y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados (BOE 12/06/2013). 

- Directiva 2006/11/CE, de 15-02-2006, relativa a la contaminación causada por determinadas 

sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad. 

- Real Decreto 1315/1992, de 30-10-1992, que modifica parcialmente el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986. 

- Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 

por la cual se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias. 

- Real Decreto 9/2008, de 11-01-2008, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986. 

- Decret 328/1988, de 11-10-1988, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en 

matèria de procediments en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. 

- Decret 83/1996, de 05-03-1996, sobre mesures de regularització d’abocaments d’aigües 

residuals. 

- Acord GOV/5/2014, de 21-01-2014, pel qual es revisen les zones sensibles del Districte de conca 

fluvial de Catalunya i de les zones costaneres. 

- Ordre MAH/122/2004 de 13-04-2004 per la qual s’aproven els models de declaració d’abocament. 

- Decret 47/2005 de 22-03-2005, que modifica el Decret 103/2000, de 06-03-2005 que aprova el 

Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

- Decisión 2013/480/UE de la Comisión, de 20-09-2013, por la que se fijan, de conformidad con la 

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, los valores de las clasificaciones de 

los sistemas de seguimiento de los Estados miembros a raíz del ejercicio de intercalibreación, y 

por la que se deroga la Decisión 2008/915/CE. 

- Directiva 2008/32/CE del Parlament Europeu i del Consell d’11 de març de 2008 que modifica la 

Directiva 2000/60/CE per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política 

d’aigües, pel que fa a les competències d’execució atribuïdes a la Comissió. 

- Reial Decret-Llei 4/2007, de 13 d’abril, pel qual es modifica el text refós de la Llei d’Aigües, 

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. 

- Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la legislació en 

matèria d’aigües de Catalunya. 

- Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17-06-2008, por la que se 

establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco 

sobre la estrategia marina). 

- Ley 26/2007, de 23-10-2007, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16-12-2016, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de prevención y control integrados de la contaminación. BOE.Nº 316.31-12-2016. 
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- Real Decreto 817/2015, de 11-09-2015, por el que se establecen los criterios de seguimiento y 

evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. 

- Decret 1/2017, de 03-01-2017, pel qual s’aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de 

Catalunya per al període 2016-2021. 

ENERGIA ELÈCTRICA 

General 

- Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector elèctric (BOE 28/11/1997) i successives 

modificacions. 

- Ley 24/2013, de 26 diciembre, del Sector Eléctrico (BOE 27/12/2013). 

- Ley 17/2013, de 29-10-2013, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en 

los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (BOE 30/10/2013). 

- Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialitzación de instalaciones de energía eléctrica (BOE 27/12/2000) y corrección de errores 

(BOE 13/03/2001). 

- Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric. (Correcció 

d'errada en el DOGC núm. 5307, pàg. 6092, de 29.1.2009). 

- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 

establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restriccions a las 

emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

- Real Decreto-Ley 1/2019, de 11-01-2019, de medidas urgentes para adecuar las competencias 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competéncia a las exigències derivades del 
derecho comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13-07-2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad y del gas natural. 

Baixa Tensió 

- Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

(BOE núm. 224 18/09/2002). En particular: 

EQUIPAMENT VIAL 

Senyalització d’obres 

- Orden de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre 

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado 

(BOE del 18 de septiembre de 1987). 

- Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados por la 

puesta en servicio de las obras. –Remate de obras–. 

- Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y ubicación de carteles de 

obras. 

- Nota de Servicio 5/2001, de 27 de abril, sobre hitos empleados en las inauguraciones de obras 

a utilizar en la red de carreteras del Estado, gestionada por la Dirección General de Carreteras. 

- Nota Interior, de 9 de marzo de 2009, sobre el nuevo modelo del cartel de obras. 

- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997. 

Como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

- Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la Norma 

8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

1.3.2. Construcció  

GENERAL 

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, (LOE) (BOE 06/11/99), 

modificación: Ley 53/2002, (BOE 31/12/02).  

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006, Código Técnico de la Edificación (CTE) (BOE 

28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 

23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 

(BOE 11.03.10). 

- Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y (BOE 

27/6/2013). 

- Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 

- Real Decreto 462/1971 de 11 de marzo por el que se dictan las Normas para la redacción de 

proyectos y dirección de obras de edificación, modificado por el Real Decreto 129/1985 de 23 de 

enero (BOE 7/02/1985). 

- Orden 9/06/1971 de Normas sobre el libro de Órdenes y asistencias en obras de edificación 

(BOE17/6/71), corrección de errores (BOE 6/07/1971) y modificada por la orden 17/07/1971 (BOE 

24/7/91). 

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013) . 

- Real Decreto 129/1985, de 23-01, por el que se modifican los Decretos 462/1971, de 11-03 y 

469/1972, de 24-02, referentes a Dirección de Obras de Edificación y Cédula de Habitabilidad. 

- Orden 28-01-1972 por la que se regula el certificado final de Dirección de obres. 

- Orden 09-06-1971 de normas sobre el Libro de órdenes y asistencia en obras de edificación. 
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- Real Decreto 570/1981, de 06-03-1981, por el que se faculta al Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo para modificar el Anexo al Real Decreto 3565/1972, de 23-12-1972. Que aprueba las 

Normas Tecnológicas de Edificación-NTE. 

- Real Decreto 1371/2007, de 19-10-2007, por el que se aprueba el documento básico “DB-HR 

Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación (CTE) y se modifica el Real 

Decreto 314/2006, de 17-03-2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

(CTE). 

- Corrección error Real Decreto 1371/2007, de 19-10-2007, por el que se aprueba el documento 

básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación (CTE) y se modifica 

el Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (CTE). 

- Comunicación 2018/C92/06 de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento UE 

305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones 

armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 

89/106/CEE del Consejo (Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme 

a la legislación sobre armonización de la Unión.) En caso de conflicto, las disposiciones del 

Reglamento UE 305/2011 prevalecerán sobre lo establecido en las normas armonizadas. 

- Decisión Delegada UE 2018/779 de la Comisión de 19-02-2018, relativa a los sitemas aplicables 

para evaluar y verificar la constància de las prestacions de los paneles sándwich con 

recubrimiento metálico destinados al uso estructural de conformidad con el Reglamento UE 

305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Comunicación 2018/C370/05 de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento UE 

305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones 

armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 

89/106/CEE del Consejo. 

- Ley 9/2018, de 05-12-2018, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 09-12-2013, de evaluación 

ambiental, la Ley 21/2015, de 20-07-2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21-11-2003, 

de Montes y la Ley 1/2005, de 09-03-2005, por la que se regula el régimen del comercio de 

derechos de emisión de efecto invernadero. 

1.3.3. Gestió de residus de construcció i enderrocs 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE 29/7/2011). 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 

residus (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 (DOGC 30/12/2011), Llei 5/2012 (DOGC 

23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 18/2/2010). 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció 

(DOGC 6/07/2010). 

- Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (BOE 13/02/2008). 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y lista europea de residuos (BOE 19/02/2002). 

- Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 

en vertedero. 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 

y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados (BOE 12/06/2013). 

- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 

del territorio del Estado (BOE 7/04/2015). 

- Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació del Estatuts de la Junta de Residus. 

- Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell Assessor de la 

Gestió dels residus industrials de Catalunya. 

- Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s’aprova el procediment telemàtic 

relacionat amb la formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la sol·licitud 

d’inscripció al Registre de productors de residus industrials de Catalunya. 

- Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per al qual s’aprova el procediment de 

presentació telemàtica de la Declaració anual de residus industrials. 

- Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que 

gestiona l’Agència de Residus de Catalunya. 

- Real Decreto 1416/2001, de 14-12-2001, sobre envases de productos fitosanitarios. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósitos en vertedero. 

- Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regula la destrucción de los 

materiales especificados de riesgo en relación con las encefalopatías espongiformes 

transmisibles. 

- Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por lo que se establecen normas básicas de ordenación 

de las explotaciones porcinas. 
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- Real Decreto 106/2008, de 01-02-2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 

sus residuos. 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

- Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de 

depuración del sector agrario. 

- Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de sustancias 

peligrosas desde tierra. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de 

la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE núm. 182, de 30.7.88.  

- Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los vehículos 

descontaminados al final de su vida útil. 

- Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, 

por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de origen animal no destinados 

al consumo humano. 

- Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

- Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d’incineració de residus 

i els límits de les seves emissions a l’atmosfera. 

- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

- Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediment de gestió de residus. 

- Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús. 

- Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zones 

vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió 

de les dejeccions ramaderes. 

- Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus. 

- Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació 

amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

- Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del 

procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació 

pel Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. 

- Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la calorització d’escòries siderúrgiques. 

- Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de 

residus en els dipòsits controlats. 

- Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus industrials de 

Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió 

de residus. 

- Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus municipals de 

Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons 

sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados. Deroga Orden del 28/2/1989. 

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 

- Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y 

gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Reial Decret 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 

27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 

policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Resolució MAH/3210/2005, de 26 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació per part 

del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya, en la seva sessió d’11 de juliol de 

2005, de la revisió del Programa de gestió de residus de la construcció (2001-2006) per al període 

2004-2006. 

- Resolució MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació de la revisió 

del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya per part del Consell de Direcció de 

l’Agència de Residus de Catalunya.  

- Decret 366/2011, de 12-07-2011, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència de Salut Pública 

de Catalunya. 
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- Ordre 06-09-1988 sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis usats. 

- Ordre 15-02-1996, sobre valorització d’escòries. 

- Ordre 09-09-1986 de limitació de l’ús dels policlorobifenils i els policloroterfenils. 

- Orden 12-06-2001 que establece las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de 

los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, 

de 24-04-1997, de envases y residuos de envases. 

- Orden 21-10-1999, que establece las condiciones para la no aplicación de los niveles de 

concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24-04, de 

envases y residuos de envases, a ñas cajas y paletas de plástico reutilizables en cadena cerrada. 

- Orden 18-04-1991, por la que se establecen normas para reducir la contaminación producida por 

los residuos de las industrias del dióxido de titanio. 

- Resolución 09-04-2001 por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros 

de 06-04-2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de 

Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatios que los contengan (2001-2010). 

- Resolución 28-04-1995 por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros 

de 17-02-1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos. 

- Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24-11-2010, sobre las emisiones 

industriales (prevención y control integrados de la contaminación). 

- Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se establecen 

las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de 

tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 

2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo.  

- Corr. err. Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se 

establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas 

comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a 

la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo. 

- Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a la 

contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades en el medi aquàtic de 

la Comunitat. 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real decreto 1481/2001, de 

27/12/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 

- Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els 

registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya. 

- Orden PRE/772/2016, de 19-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo IV del 

Real Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restricciones a la utilización de determinadas 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. BOE. Nº 123.21-05-2106. 

- Orden AAA/699/2106, de 09-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo II de la 

Ley 22/2011, de 28-07-2011, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16-12-2016, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de prevención y control integrados de la contaminación. BOE.Nº 316.31-12-2016. 

- Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons econòmic previst 

al Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos legals vigents 

en matèria de residus industrials. 

- Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. 

- Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 

residus a Catalunya. 

- Orden APM/1007/2017, de 10-10-2017, sobre normas generales de valorización de materiales 

naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en 

las que se generaron.BOE.Nº 254.21-10-2017. 

- Reial Decret 210/2018, de 06-04-20185, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de 

residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

- Reial Decret 209/2018, de 06-04-2018, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial 

d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) (publicat al BOE 

Nº92 de 16-04-2018). Deroga el Decret 16/2010. 

- Real Decreto 1364/2018, de 02-11-2018, por el que se modifica el Real Decreto 219/2013, de 

22-03-2013, sobre restriccciones a la utilización de determinades sustáncias peligrosas en 

aparatos eléctricos y electrónicos. 

- Reial Decret 210/2018, de 06-04-2018, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de 

residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

1.3.4. Medi ambient 

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), (DOGC 

11/12/2009), derogada parcialment per la Llei 16/2015. 

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC 

24/07/2015). 

- Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient (DOGC 

30/04/2015). 
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- Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE 

16/11/2007). 

- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero 2011, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para 

su aplicación (BOE 29/01/2011). 

- Real Decreto 379/2001 de 06-04 aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos 

químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC): MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE 

APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 10/05/2001). 

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las 

Directivas 2003/4/CE i 2003/35/CE). 

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013). 

- Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se regula el suministro de información sobre 

emisiones y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 01-07-2002, de prevención y control integrados 

de la contaminación. 

- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre 

emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. 

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valoración establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y 

por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real Decreto 

782/1998, de 30 de abril. 

- Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la Sostenibilidad, 

Innovación y Calidad de la Edificación. 

- Real Decreto –Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la valorización energética de harinas de 

origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales. 

- Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment 

de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres 

procedents d’obres de la construcció. 

- Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les Lleis 

3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals, de la 

Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi ambient, i de la Llei 4/2004, relativa al procés 

d’adequació de les activitats d’incidència ambiental. 

- Decret 308/2011, de 05-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, 

referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

- Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de18 de maig, pel qual 

s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 

intervenció integral de l’Administració ambiental, i se n’adapten els annexos. 

- Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la 

llei 3/1998 de la intervenció integral de l’Administració ambiental i s’adapten els seus annexos. 

- Ordre TES/113/2013, de 08-06-2014, per la qual es dona publicitat a la relació de taxes vigents 
que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat. (DOGC, Nº 7389) 

- Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27-06-2001, relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

- Real decreto 9/2005, del 14-01-2005, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos 

contaminados. 

- Ordre 06-06-1988 de desenvolupament parcial del Decret 343/1983, de 15-07-1983, sobre 

normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. 

- Llei 26/2009, del 23-12-2009, de mesures fiscals, financeres i administratives, que deroga 

parcialment el Decret Legislatiu 3/2003. 

- Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 21-05-2008, relativa a la calidad 

del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en europa. 

- Reglamento CE 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-06-2007, sobre la 

homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes 

de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información 

relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos.  

- Directiva 2014/80/UE de la Comisión, de 20-06-2014, que modifica el anexo II de la Directiva 

2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las aguas 

subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

- Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la 

que se dispone la publicación del Acuerdo de 25-07-2003, que aprueba el Programa Nacional de 

reducción progresiva de emisiones nacionales de Dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógenos 

(NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoniaco (NH3). 

- Real Decreto 367/2010, de 26-03-2010, de modificación de diversos reglamentos del área de 

medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicio y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 
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- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección a la atmósfera. 

- Llei 22/1983, de 2 de novembre, de protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de 

Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei 22/1983 de Protecció de l’Ambient 

Atmosfèric. 

- Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de Protecció de 

l’Ambient Atmosfèric. 

- Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de 

l’aire en els municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric mitjançant el 

Decret 226/2006, de 23 de maig. 

- Decret 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d’actuació per a la millora de la 

qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, 

aprovat pel decret 152/2007, de 10-07-2007. 

- Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-04-2009, relativa al 

almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva 

85/337/CEE del consejo, las Directivas 2000/60CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 

2008/1/CE y el Reglamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impone limitaciones a la 

comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Orden 07-12-2001 modificando el Real Decreto 1406/1989 de 10-11 que impone limitaciones a 

la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1406/1989, 

de 10-11-1989, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas 

sustancias y preparados peligrosos. 

- Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbits naturals i la fauna i flora 

(Directiva Hàbitats). 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres. 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

- Ley 42/2007, de13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Ordre 05-11-1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya. 

- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol, de 

la Generalitat de Catalunya. 

- Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès comarcal i 

d’interès local. 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de Catalunya. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 

en les àrees d’influència de carreteres. 

- Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 

- Decret 316/2011, de 12-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries 

referides a les matèries de competència del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Decret 98/2015, de 09-06-2015, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a 

Catalunya. 

- Ley 308, de 23-10-2007, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Ley 11/1997, de 24-04-1997 de envases y residuos de envases. 

- Real Decreto 363/1995, de 10-03-1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación 

de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

- Real Decreto 952/1997, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, de 14-05-1986, Básica de Residups Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 

Decreto 833/1988, de 20-07. 

- Real Decreto 1381/2002, de 20-12-2002, sobre instalaciones portuarias de recepción de 

desechos generados por los buques y residuos de carga. 

- Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del tractament de les 

deixalleries i residus. 

- Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 

3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la 

Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació 

de les activitats d'incidència ambiental. 

- Ordre MAH/153/2007, de 04-05-2007, per la qual s’aprova el procediment de la presentació 

telemàtica dels informes preliminars de situació d’acord amb l’establert al Reial Decret 9/2005 de 
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14-01-2005, pel qual s’estableix la relació de les activitats potencialment contaminants del sòl i 

els criteris estàndards per a la declaració de sòls contaminants. 

- Orden AAA/1351/2016, de 29-07-2016, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

139/2011, de 04-02-2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

- Ordre TES/271/2016, de 05-10-2016, de declaració d’arbres i arbredes monumentals. DOGC. 

Nº7227.17-10-2016. 

- Directiva UE 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14-12-2016, relativa a la 

reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que 

se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE. DOUE.L-344.17-12-

2016. 

- Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28-

01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. BOE Nº 24.28-01-2017. 

- Llei 7/98, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de l’ambient 

atmosfèric. 

- Corr. err. Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, 

de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 20/2017, de 20-01-2017, sobre los vehículos al final de su vida útil. BOE. Nº 18. 

21-01-2017. 

- Decret 137/2014, de 07-10-2014, sobre mesures per evitar la introducció i propagació 

d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals 

- Corr. err. Real Decreto 20/2017, de 20-01-2017, sobre los vehículos al final de su vida útil. 

- Sentencia 53/2017, de 11-05-2017. Recurso de inconstitucionalidad 1410-2014. Interpuesto por 

el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña en relación con la Ley 21/2013, de 09-12-

2013, de evaluación ambiental. Competencias sobre medio ambiente: nulidad de la atribución de 

carácter básico a diversos preceptos legales que regulan el régimen de resolución de 

discrepancias y las evaluaciones ambientales estratégicas y de proyectos; interpretación 

conforme de diferentes preceptos legales sobre las mismas materias y en relación con las 

consultas de otros Estados en sus procedimientos de evaluación ambiental (STC 13/1998). Votos 

particulares. BOE.Nº 142.15-06-2017 

- Llei 16/2017, de 01-08-2017, del canvi climàtic.   

- Directiva UE 2017/2096 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2017, por la que se modifica 

el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los 

vehículos al final de su vida útil. 

- Real Decreto 1042/2017, de 22-12-2017, sobre la limitación de las emisiones a la atmosfera de 

determinados agentes contaminantes procedentes de las instal·lacions de combustión medianes 

y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, 15-11-2007, de calidad del aire y 

protección de la atmosfera. 

- Corr. err. Real Decreto 1042/2017, sobre la limitacion de las emisiones a la atmosfera de 

determinados agentes contaminantes procedentes de las instal·lacions de combustión medianes 

y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, 15-11-2007, de calidad del aire y de 

protección de la atmosfera. 

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19-11-2008, sobre los residus 

y por la que se derogant determinades Directivas. 

- Directiva UE 2018/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, por la que se 

modificant la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 

2006/66/CE relativa a las piles y acumuladores y a los residus de piles y acumuladores y la 

Directiva 2012/19/UE sobre residus de aparatos elésctricos y Electrónicos. 

- Directiva UE 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, por la que se 

modifica la Directiva 2008/98/CE sobre residuos. 

- Ley 7/2018, de 20-07-2018, de modificación de la Ley 42/2007, de 13-12-2007, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad.  

- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por la que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento 

de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. 

- Orden PCI/824/2018, de 31-07-2018, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 20/2017, 

de 20-01-2017, sobre los ehículos al final de su vida útil. 

- Acord GOV/103/2018, de 16-10-2018, pel qual es crea la Comissió per a l’estudi dels efectes de 

la qualitat de l’aire i les immissions acústiques i electromagnètiques sobre la salut i el medi 

ambient a Catalunya. 

- Decret 248/2018, de 20-11-2018, de la Comissió del Fons per a la Protecció de l’Ambient 

Atmosfèric. 

- Corr. Err. Orden PCI/131/2018, de 07-12-2018, por la que se modifica el anexo II del Real 

Decreto 1513/2005, de 16-12-2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, de 

ruido, en lo referente a la evaluación del ruido natural. 

- Reglamento UE 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11-12-2018, sobre la 

gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los 

Reglamentos CE 663/2009 y CE 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 

94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y UE 2015/652 del Consejo, y 
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se deroga el Reglamento UE 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

1.3.5. Prevenció de riscos laborals 

DISPOSICIONS BÀSIQUES 

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, (LOE) (BOE 

06/11/99),modificación: Ley 53/2002, (BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de 

l’estat per a l’any 2003. art. 105. 

- Ley 32/2006, de 18 octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

(BOE 19/10/2006). 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 337/2010   de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el Real Decreto 

1109/2007 de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 octubre, reguladora 

de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Ley 31/1995, de 08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10/11/1995). 

- Real Decreto 171/2004, 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 

08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales (BOE 31/01/2004). 

- Ley 54/2003 de 12 desembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales (BOE 13/12/2003). 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 23/04/1997). 

- Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE 25/10/1997). 

- Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, pel qual 

s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i el Reial decret 1627/1997, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

- Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, que desenvolupa el Reglament dels Serveis de 

Prevenció respecte a l'acreditació de serveis de prevenció, la memòria d'activitats preventives i 

l'autorització per auditar el sistema preventiu de les empreses. 

- Ordre TIN/1071/2010, de 27 d'abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les 

comunicacions d'obertura o de represa d'activitats en els centres de treball. 

- Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció 

- Decret 10/2009, de 27 de gener, de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions 

molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació. 

- Real Decreto 216/1999, de 05-02, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y salud en el 

Trabajo en el ámbito de las empresas de Trabajo temporal. 

- Real Decreto 1439/2010, de 05-11-2010, por el que se modifica el Reglamento sobre protección 

sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 783/2001, de 06-07-2001. 

- Real Decreto 783/2001, de 06-07-2001 aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra 

radiaciones ionizantes. 

- Decret 102/2008, de 06/05/2008, de creació del Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya 

per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció. 

- Real Decreto 614/2001 de 08-06 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

Seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Directiva EU 2019/130, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16-01-2019, por la que se 
modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes carcirogénicos o mutágenos durante el trabajo. 

- Orden Circular 12/2003, de 15 de septiembre de 2003, sobre medidas de prevención 
extraordinaria en obras con afectación a líneas ferroviarias. 

ORGANISMES 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 

prevención (BOE 31/01/1997). 

SENYALITZACIÓ 

- Real Decreto 485/1997 de 14-04 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo (BOE 23/04/1997). 

MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares 

para los trabajadores (BOE 23/04/1997). 

PANTALLES DE VISUALITACIÓ DE DADES 

- Real Decreto 488/1997 de 14 abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas 

al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE 23/04/1997). 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/06/01/pdfs/A01749-01755.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/06/01/pdfs/A01749-01755.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/06/01/pdfs/A01749-01755.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/28/pdfs/BOE-A-2010-14843.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/28/pdfs/BOE-A-2010-14843.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/28/pdfs/BOE-A-2010-14843.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/01/pdfs/BOE-A-2010-6871.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/01/pdfs/BOE-A-2010-6871.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5764/10314160.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5310/09021032.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5310/09021032.pdf
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EQUIPS I ROBA DE PROTECCIÓ PERSONAL 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (EPIs) (BOE 

12/06/1997). 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 

7/08/1997). 

- Real Decreto 2177/2004 de12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 

de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en 

altura 

- Real Decreto 374/2001, de 06-04 sobre la protección de la salud y Seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el Trabajo. 

SOROLLS I VIBRACIONS 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (BOE 11/03/2006). 

- Real Decreto 1311/2005, de 04-11-2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas. 

FORMACIÓ 

- Decret 277/1998, de 21 d'octubre, sobre l'acreditació i l'expedició dels certificats als professionals 

per al desenvolupament de funcions en matèria de prevenció de riscos laborals i la creació del 

Registre de certificacions de formació. 

- Decret 365/2004, de 24 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau 

superior de prevenció de riscos professionals. 

SERVEIS DE PREVENCIÓ 

- Decret 277/1997, de 17 d'octubre, sobre l'acreditació, autorització i creació del registre de serveis 

de prevenció aliens i d'entitats o de persones autoritzades per realitzar auditories, i d'empreses 

exemptes. 

MÚTUES 

- Resolució TSF/2874/2017, de 14-12-2017, per la qual es determinen les activitats preventives 

que han de desenvolupar les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social a Catalunya durant 

l’any 2018. 

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i contingut, afectin a les Obres 

i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació d'aquestes. 

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en que no es contradigui el 

que està disposat expressament al Present Plec de Prescripcions Tècniques. En cas de contradicció entre 

Plec i Norma, queda a judici del Director d’Obra decidir les prescripcions a complir. 

  

http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1998_CATALA.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1998_CATALA.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1998_CATALA.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20365_2004.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20365_2004.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1997.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1997.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1997.pdf
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

2.1. Règim jurídic 

El Contracte corresponent al present Projecte es regirà per la Llei i Reglament de Contractes de l’Estat i per 

les prescripcions dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Generals. 

El Contractista està obligat a complir totes les disposicions que s'estableixin en el Plec de Clàusules 

Administratives Generals pel que es refereix a les disposicions legals en matèria laboral, seguretat social, 

seguretat i salut en el treball, propietat industrial i comercial, protecció a la indústria nacional, etc., que 

estiguin vigents durant el període d'execució de les obres. També està obligat a complir, sota la seva 

responsabilitat, totes les disposicions de caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en 

la Indústria de la Construcció i aplicables en torn del règim local del treball, o que posteriorment es dictin, i la 

Llei de Protecció a la Indústria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, així com les restants que siguin 

aplicables o que puguin dictar-se. 

El Contractista renuncia al fur del seu domicili social en totes les qüestions que sorgeixin amb motiu de les 

obres. 

2.2. Coneixement dels documents contractuals 

El desconeixement del Contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que formen el 

mateix, de les Instruccions, Plecs o Normes de tota classe promulgats per l'Administració que puguin tenir 

aplicació a l’execució del pactat, i especialment dels enumerats en el Capítol I del Plec, no eximirà al 

Contractista de l’obligació del seu compliment. 

El Contractista haurà de revisar, immediatament després d'haver-los rebut, tots els plànols que li hagin estat 

facilitats i informar, en el termini màxim de trenta (30) dies, per escrit al Director d'Obra, sobre qualsevol error 

o omissió que aprecia en ells. En el cas que no trobi cap contradicció haurà d'establir-ho, en el mateix termini 

i de la mateixa forma. 

2.3. Classificació del Contractista 

La classificació del Contractista s’indica a la Memòria del Projecte. 

2.4. Representació de l’administració 

L’Administració designarà un tècnic competent com a Director d'Obra, que serà responsable de la 

comprovació i vigilància de la correcta realització de l'obra contractada. 

El Director d’Obra resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats de les 

diferents unitats d'obra contractades, interpretació de Plànols i especificacions i, en general, tots els 

problemes que es plantegin durant l'execució dels treballs encomanats, sempre que estiguin dins de les 

atribucions que li concedeixi la Legislació vigent sobre el particular. 

2.5. Representació personal i oficina d'obra del Contractista 

El Contractista haurà de designar un representant, anomenat Delegat del Contractista en el Plec, amb plens 

poders per responsabilitzar-se directament de l’execució de les obres. És condició "sine qua non" que aquest 

Delegat sigui titulat superior o mig, especialista en construcció d'obres civils. D'ell dependrà l’equip d’obra 

mínim exigit d’acord amb el plec de licitació de les obres (cap d’obra, topògraf, etc). Les seves experiències 

professionals hauran d'ésser acceptades per l'Administració. 

El Delegat del Contractista haurà de residir en un punt proper a l’obra i no podrà absentar-se més de sis (6) 

dies hàbils al mes amb un màxim de quinze (15) dies al trimestre, a més a més sempre ho tindrà que posar 

en coneixement de l'Administració. Haurà d'estar assabentat del projecte per poder actuar davant 

l'Administració com a Delegat del Contractista. 

El Cap d’Obra haurà de tenir autoritat suficient i experiència provada per executar les obres que dicti la 

Direcció de l’Obra, relatives al compliment de Contracte. 

Excepte per a aquells casos en els que el Reglament General de Contractació o el Plec de Clàusules 

Administratives Generals estableixin els terminis precisos, el Delegat està obligat a prendre la decisió que 

estimi pertinent, quan sigui requerit per l'Administració, en un termini màxim de tres (3) dies, incloent-hi el 

temps emprat en realitzar totes les consultes que precisi. 

El Contractista entregarà a la Direcció d'Obra, per a la seva aprovació si procedeix i amb la periodicitat que 

aquest determina, la relació de tot el personal que hagi de treballar en les obres. Qualsevol persona emprada 

pel Contractista que, a judici del Director d'Obra, observi mala conducta, sigui negligent o incompetent en les 

seves labors haurà d'ésser separada de l’obra, havent-se de substituir el més ràpid possible i mai en un 

termini superior a deu (10) dies. 

El Contractista haurà d’instal·lar, abans del començament de les obres i mantenir-la mentre durin, una oficina 

d'obra en el lloc que considera més apropiat, prèvia conformitat del Director d'Obra. El Contractista haurà de 

conservar en ella, necessàriament, almenys una copia autoritzada dels documents contractuals del Projecte 

i Llibre d'Ordres. L’Administració li subministrarà una còpia dels esmentats documents abans de la data en 

que tingui lloc la comprovació del replanteig. El Contractista no podrà procedir al canvi o trasllat de l’oficina 

d'obra sense autorització del Director d'Obra. 

2.6. Comunicacions amb l’administració 

El Llibre d'Ordres s'obrirà en la data de comprovació de replanteig i es tancarà en la recepció definitiva. 

Durant aquest període de temps estarà a disposició de la Direcció de l’Obra que, quan sigui procedent, 

anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva 

signatura. 

El Contractista estarà també obligat a transcriure en l’esmentat Llibre totes les ordres o instruccions que rebi 

per escrit del Director d'Obra i a signar, als efectes procedents, l’oportú acús de rebut, sense perjudici de la 
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necessitat d'una posterior autorització de tals transcripcions per aquell, amb la seva signatura, en el Llibre 

indicat. 

Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d'Ordres passarà a poder de l'Administració, si bé podrà ser consultat 

en tot moment pel Contractista. 

2.7. Permisos i llicències 

El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per a l'execució de 

les Obres, exceptuant els corresponents a l'expropiació de les zones definides en el Projecte. 

2.8. Iniciació i avanç de les obres 

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre de la Direcció d’Obra, i començarà els treballs 

en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà de manera que pugui garantir-se el seu 

acabament, d'acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els terminis programats. 

2.9. Replanteig de les obres 

El replanteig és una comprovació general del projecte i s’efectuarà d’acord amb el disposat al reglament 

General de Contractació i al Plec de Clàusules Administratives Generals. 

La Direcció d’Obra serà responsable de verificar els replanteigs necessaris per a la seva execució i 

subministrarà al Contractista tota la informació que es precisi perquè les Obres puguin ser realitzades. 

Totes les despeses del replanteig i la seva comprovació, així com les que s’ocasionin en verificar els 

replantejaments parcials, seran a compte del Contractista 

Es realitzarà deixant sobre el terreny senyals de permanència garantida. Durant la construcció es fixarà, 

en relació amb ells la situació en planta i alçat de qualsevol element o part de les Obres. 

A l'Acta que s’ha d’aixecar del mateix, el Contractista farà constar expressament que s'ha comprovat a 

plena satisfacció seva, la completa correspondència, en planta i cotes relatives, entre la situació dels 

senyals fixos, tant de planimetria com d’altimetria, que s’han constituït en el terreny i els homòlegs indicats 

en els plànols i que aquests senyals són suficients per poder determinar perfectament, en planta i alçat, 

qualsevol part de l’obra projectada Si no fossin suficients per poder determinar perfectament alguna part 

d’obra, o haguessin desaparegut des de la redacció del Projecte, es reconstruiran els que es necessitin 

per tal que es pugui donar aprovació a l'Acta. 

El Director de l’Obra podrà executar per sí mateix o delegant en altre, tants replanteigs parcials com cregui 

convenient perquè les Obres es realitzin d’acord al Projecte i a les modificacions d’aquest aprovades. 

Les operacions de replanteig es faran en presència del Director de l’Obra i el Contractista o persona en 

qui delegui. 

2.10. Termini d'execució 

El termini d'execució començarà a contar des de la data de la firma de l'Acta de Replanteig. 

Excepte si es modifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el termini d'execució de les 

obres serà l’indicat a la Memòria i aquests estaran comptats des del moment que fixa el Reglament 

General de Contractació. 

Dins dels quinze (15) dies següents a la data en que se li notifiqui l'autorització per iniciar les obres, el 

Contractista haurà de presentar al Director d'Obra un programa de treball ajustat a les dates contractuals, 

i en el que s'especificaran els terminis parcials i data d'acabament de les diferents obres. 

L’incompliment del termini d'execució dels terminis parcials del programa per causes imputades al 

Contractista, podria donar lloc a l'aplicació de sancions conforme al previst per l’esmentat Reglament. 

2.11. Programa de treball 

Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de l'Administració un programa 

de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data d'acabament de les diferents unitats d'obra, 

compatible amb el termini total d'execució. Aquest pla, una vegada aprovat, s'incorporarà a aquest Plec i 

adquirirà, per tant, caràcter contractual. 

El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i maquinària que es 

compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran adscrits a l'Obra 

sense que, en cap cas, el Contractista pugui retirar-los sense autorització de l'Administració. 

Encara que l'Administració hagi aprovat el programa de treball, el Contractista haurà de posar en 

coneixement del Director d'Obra la finalització dels treballs per a inspecció i aprovació, així com l’inici 

d’altres per a la seva aprovació. 

L'acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà exempció alguna de 

responsabilitat pel Contractista en cas d'incompliment dels terminis parcials o totals convinguts. 

2.12. Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista 

Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les Obres o la seva 

comprovació, i els replanteigs parcials d'aquestes, així com el dret d'inspecció que legalment estigui autoritzat 

al personal facultatiu, els de construcció, remoguda i retirada de tota classe de construccions auxiliars; els de 

lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials; els de protecció d'amuntegaments o 

de les pròpies Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits vigents per a 

l'emmagatzematge d'explosius i carburants; els de neteja i evacuació de deixalles i escombraries; els de 

construcció i conservació durant el termini de la seva utilització de petites rampes provisionals d'accés a trams 

parcials o totalment acabats; els de conservació durant el mateix termini de tota classe de desviaments que 

no es facin aprofitant carreteres existents; els de conservació de desguassos; els de subministrament, 

col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos necessaris per proporcionar seguretat dins de 

les Obres; els de remoguda de les instal·lacions, eines materials i neteja general de l'Obra a l'acabament dels 
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muntatges, conservació i retirada d'instal·lacions pel subministrament d'aigua i energia elèctrica necessària 

per a les Obres, així com l'adquisició de les esmentades aigües i energia; de les instal·lacions provisionals 

per la correcta atenció, ordre i acompliment de la reglamentació sobre higiene i seguretat en el treball; els de 

retirada de materials refusats i correcció de les deficiències observades i posades de manifest pels 

corresponents assaigs i proves. 

En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, estaran a càrrec del 

Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de retirada dels mitjans auxiliars emprats 

o no en l'execució de les Obres. 

2.13. Responsabilitat del Contractista durant l'execució d’obres 

Els serveis públics o privats que resultin afectats durant l’execució de les obres hauran d'ésser reparats a 

càrrec del Contractista, de manera immediata. Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser 

compensades adequadament, a càrrec del Contractista. 

Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a càrrec del Contractista, 

restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats de qualsevol altre manera 

acceptable. 

De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin 

durant l'execució de les Obres, havent de donar notícia immediata de les troballes a la Direcció de’Obra i 

col·locar-los sota custòdia. 

Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua 

per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ésser perjudicial, durant 

l'execució de les Obres. 

El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material seleccionat que 

trobi en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord amb els preus que per a ells s'hagin establert en 

el Contracte. En qualsevol cas, el Contractista haurà de proveir els materials necessaris per executar aquelles 

parts de l'Obra, la realització de les quals s'hagi previst executar amb materials utilitzats en altres unitats. 

Seran a compte del Contractista les indemnitzacions per perjudicis ocasionats a tercers com a 

conseqüència d’accidents de tràfic derivats del moviment de la maquinària de l’obra. 

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 

marxa dels treballs. 

En tot cas, el Contractista serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, 

de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o que pugui causar-los a alguna altra 

persona o entitat. En conseqüència, el Contractista assumirà totes les responsabilitats annexes al 

compliment de la Llei sobre accidents de treball, i disposicions posteriors. Serà d'obligació pel constructor, 

la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus treballadors. 

2.14. Execució i control de les obres 

Les obres s’executaran d’acord amb les dimensions i instruccions dels plànols, les prescripcions 

contingudes en el Plec i les ordres de la Direcció d’Obra el qual resoldrà les qüestions que es plantegin 

referents a la interpretació o a la falta de definició. 

El Director d'Obra subministrarà al Contractista tota la informació que calgui per tal que les obres es puguin 

realitzar. 

Les unitats d’obra no incloses explícitament en aquest Plec per dificultat de determinació, improbable 

utilització o per canvis en l’execució de les Obres, es realitzaran d’acord amb el costum, regles de bona 

construcció i les indicacions de la Direcció de l’Obra. 

2.15. Accés a les obres 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran a compte i risc del Contractista, totes 

les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, 

passarel·les, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a l’obra, etc. 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 

conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o 

lliurades per usos posteriors per compte i risc del Contractista. 

El Contractista haurà d’obtenir de l’autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la 

utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 

2.16. Subcontractes 

Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de la Direcció d’Obra de les 

mateixes. 

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i acompanyar-se 

amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar dels treballs que han de ser objecte 

de subcontracte està particularment capacitada i equipada per a la seva execució. L'acceptació del 

subcontracte no eximirà al Contractista de la seva responsabilitat contractual. 

A més de les prescripcions que estableix el Reglament General de Contractació, es tindran en compte les 

següents especificacions: 

- El Contractista no subcontractarà cap part del contracte sense permís escrit de l'Administració. 

- Les sol·licituds per cedir qualsevol part del Contracte s'hauran de formular per escrit. La Direcció 

d’Obra podrà demanar qualsevol informació addicional abans de decidir si procedeix concedir la 

subcontractació. 

- El Contractista no podrà conferir en els subcontractes cap dret o concessió que ell no tingui 

adjudicat a través del Contracte. 
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2.17. Mà d’obra 

La mà d’obra necessària per a l’ús dels materials serà la corrent a les pràctiques de bona construcció i 

muntatge. A tal efecte, la Direcció d’Obra podrà disposar en cada cas, la manera com han de preparar-se 

els materials i l’obra, per a que es trobin disponibles per a la seva utilització, en harmonia amb la utilització 

que en cada cas, al seu judici, hagin de presentar. 

2.18. Maquinària i mitjans auxiliars 

El Contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les 

màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l’execució de les obres, en les condicions de qualitat, 

potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, 

així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s’hagin d’utilitzar per a l’execució de les obres, hauran d’estar 

disponibles a peu d’obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que puguin 

ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director d’Obra. 

L’equip quedarà adscrit a l’obra en tant estiguin en execució les unitats en que s’ha d’utilitzar, no es podrà 

retirar sense consentiment exprés de la Direcció l’Obra i havent estat reemplaçats els elements avariats 

o inutilitzats sempre que la reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d’alterar el programa de 

treball. 

Si durant l’execució de les obres el Director d’Obra observés que, per canvi de les condicions de treball o 

per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa 

de treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 

El Contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés 

obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, 

en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves 

previsions. 

Totes les despeses que s’originin pel compliment d’aquest article, es consideren incloses en els preus de 

les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa 

indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 

2.19. Materials 

2.19.1. Condicions generals 

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen en aquest Plec 

i ser aprovats per la Direcció d’Obra. 

També hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol moment, 

d'un material no serà obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de qualitat o uniformitat. 

Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la Direcció d’Obra, podrà ser 

considerat com defectuós. 

Serà obligació del Contractista avisar a la Direcció d’Obra de les procedències dels materials que vagin a ser 

utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los servir, per a que puguin executar-se els assaigs 

oportuns. 

Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de l'Obra immediatament, 

excepte si té autorització del Director d’Obra. 

En el cas de que algun material o característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de 

suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir 

la normativa tècnica vigent. 

El transport, manipulació i ús dels materials es farà de manera que no quedin alterades les seves 

característiques, no es deteriorin les seves formes o dimensions, ni impliquin risc per a la salut dels 

treballadors. 

2.19.2. Procedència dels materials 

Quan la procedència dels materials no es fixi en el Projecte, el Contractista els obtindrà de les pedreres, 

jaciments i fonts de subministrament que estimi oportú. No obstant haurà de tenir en compte les 

recomanacions sobre procedència de materials que assenyalen els documents informatius del Projecte i 

les observacions complementàries que pugui fer el Director de l'Obra. 

El Contractista justificarà a la Direcció de l’Obra, amb antelació suficient, les procedències dels materials 

que es proposa utilitzar aportant, quan ho sol·liciti el Director de l’Obra, les mostres i dades necessàries 

per demostrar la seva acceptabilitat, tant pel que fa a qualitat com a quantitat. 

Quan s’assenyali la procedència dels materials explícitament en el Projecte o en els Plànols, el 

Contractista utilitzarà obligatòriament aquestes procedències. Si posteriorment es comprovés que 

aquestes procedències són inadequades o insuficients, el Director de l’Obra fixarà les noves i proposarà 

la modificació de preus i del Programa de Treball, si això fos necessari i/o es contemplés en el Contracte. 

2.19.3. Materials no inclosos en el plec 

Els materials no inclosos en el present Plec seran de provada qualitat, havent de presentar el Contractista, 

per aconseguir l'aprovació del Director d'Obra, tots els catàlegs, mostres, informes i certificats dels 

corresponents fabricants que s'estimin necessaris. Si la informació no es considera suficient, es podran 

exigir els assaigs oportuns dels materials a utilitzar, que seran rebutjats quan, a judici del Director d'Obra, 

no reuneixin les condicions necessàries per a la finalitat a que es destinen. 

2.19.4. Materials inadequats 

Quan els materials no satisfacin el que, en cada cas particular, es determina en els articles anteriors, el 

Contractista s’atendrà a allò que sobre aquest punt ordeni per escrit el Director d’Obra, per al compliment 

d’allò preceptuat en els respectius articles del present Plec. 
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Com a norma general, el Contractista retirarà en el termini de cinc (5) dies un cop efectuada la recepció, 

aquells materials, ferramentes o màquines que rebutgi la Direcció de l’Obra, substituint-les per altres de 

característiques adequades. 

2.19.5. Responsabilitat del Contractista 

La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per a la seva qualitat, i quedarà 

subsistint fins que es rebin les obres en que aquests materials s’hagin d’utilitzar. 

2.19.6. Amuntegament, amidament i aprofitament de materials 

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la seva qualitat i per tant 

l'acceptació per la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el moment de la seva 

utilització. 

Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de recondicionar-se una vegada acabada la 

utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar el seu aspecte original. Totes 

les despeses requerides per això aniran a càrrec del Contractista. 

El Contractista haurà de situar, en els punts que designi la Direcció de les Obres, les balances o instal·lacions 

necessàries per efectuar els amidaments per pes requerides i la seva utilització haurà d'anar precedida de la 

corresponent aprovació del Director d’Obra. 

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en principi, sobre vehicles adequats, 

en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de ser prèviament aprovats pel Director 

d’Obra i, a no ser que tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, 

clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades per a la seva aprovació. Quan 

s'autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de conversió seran definits pel Director d’Obra 

qui, per escrit, justificarà al Contractista els valors adoptats. 

2.20. Instal·lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars 

Constitueix obligació del contractista el Projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, 

demolició i retirada d’obra de totes les instal·lacions auxiliars d’obra i de les obres auxiliars, necessàries 

per a l’execució de les obres definitives.  

Es consideren instal·lacions auxiliars d’obra las que, sense caràcter limitatiu, s’indiquen a continuació: 

- Oficines del Contractista 

- Instal·lacions per servei del personal 

- Instal·lacions per al servei de seguretat i vigilància 

- Laboratoris, magatzems, tallers i parc del Contractista 

- Instal·lacions d’àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles 

bituminoses, excepte si en el contracte d’adjudicació s’indiqués altra cosa. 

- Instal·lacions de subministrament d’energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

- Instal·lacions de subministrament d’aigua 

- Qualsevol altre instal·lació que el Contractista necessiti per a l’execució de l’obra 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l’execució de les obres definitives que, sense 

caràcter limitatiu, s’indiquen a continuació: 

- Obres per al desviament de corrents d’aigües superficials, tal com a talls, canalitzacions, 

etc. 

- Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball 

- Obres de protecció i defensa contra inundacions 

- Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic 

- Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies 

- Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a 

l’execució de les obres del contracte. 

Durant la vigència del contracte, serà a compte i risc del Contractista, el funcionament, la conservació i el 

manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars. 

2.21. Senyalització de les obres i protecció del trànsit 

La senyalització de les Obres durant la seva execució es farà d'acord amb l'Ordre Ministerial del 14 de març 

de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a l'O.M. nº 67/1960 de la Direcció General de 

Carreteres i altres disposicions actualment vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives abans de 

la finalització de les Obres, i en tot cas en la forma i condicions que indiqui el Director d’Obra. 

L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin pel trànsit 

siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit ha de mantenir-se en perfectes 

condicions per la circulació. En iguals condicions s'hauran de mantenir els desviaments precisos. 

2.22. Construcció i conservació dels desviaments 

Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes d'accés a trams parcials 

o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les característiques que figuren en els corresponents 

Plànols de detall i documents que es redactin durant l'Obra i s'abonaran d'igual manera que les restants obres 

contractades. La seva conservació durant el termini d'utilització estarà a càrrec del Contractista. 

En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin pel 

trànsit siguin mínimes i el Contractista adoptarà les mesures necessàries per a la seva perfecta regulació.  

Si les circumstàncies ho requereixen, la Direcció de les obres podrà exigir la col·locació de semàfors. 

2.23. Protecció d’encreuament amb altres serveis 

Aquest article es refereix a la realització de l’obra necessària per a protecció de l’encreuament de 

qualsevol de les obres d’aquest projecte amb qualsevol altre servei (línia elèctrica, línia telefònica, 

canonada d’aigua potable, etc.). 
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Aquestes obres es realitzaran d’acord a allò perpetuat a les Normes, Instruccions o Plecs oficials 

corresponents i es subjectaran al que prescrigui l’Empresa propietària del servei, estant tots els materials, 

instal·lacions i operacions necessàries compreses en el preu corresponent. 

2.24. Precaució contra incendis 

El Contractista haurà d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis, així com a 

les que dicti la Direcció de les Obres. 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenin focs innecessaris, i serà responsable 

de la propagació dels que es requereixin per a l'execució de les Obres, així com dels mals i perjudicis que per 

aquest motiu es produeixin. 

2.25. Conservació del paisatge 

El Contractista posarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i instal·lacions que 

necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre l'estètica i el paisatge de les zones en que es trobin 

situades les Obres. 

En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petrils i altres elements que puguin ser 

perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses que, en cas de 

produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 

De la mateixa manera, tindrà cura el seu emplaçament i el sentit estètic de les seves instal·lacions, 

construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser prèviament autoritzats pel Director 

d’Obra. 

2.26. Plànols de detall de les obres 

A petició de la Direcció d’Obra, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall que s'estimin necessaris 

per a l'execució de les obres contractades. Els Plànols esmentats es sotmetran a l'aprovació del Director 

d’Obra, acompanyats si cal per les Memòries i Càlculs justificatius que es requereixin per a la seva major 

comprensió. 

2.27. Assaigs de control 

Els assaigs i reconeixements verificats durant l’execució dels treballs no tenen altre caràcter que el de simples 

antecedents per a la recepció. En conseqüència, l'admissió de materials o de peces, en qualsevol forma que 

es realitzi abans de la recepció definitiva, no atenua les obligacions de solucionar o reposar que el Contractista 

contreu si les obres i instal·lacions resulten inacceptables, parcial o totalment en l'acte de reconeixement final 

i prova de recepció. 

Els assaigs es realitzaran d'acord amb la normativa actual. 

2.28. Control de qualitat 

El Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per les diferents 

unitats d’obra i materials utilitzats en les obres. 

Aquest Pla de Control de Qualitat és independent del Pla d’Autocontrol de Qualitat que fixi el Contractista. 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en 

qualsevol moment, havent el Contractista d’oferir-li assistència humana i material que necessiti. Les despeses 

que això produiria no seran d’abonament al Contractista. 

En fase de licitació, el Contractista presentarà un Pla d’Autocontrol de Qualitat de les obres. A l’inici de l’obra 

s’actualitzarà aquest Pla d’acord entre Contractista i Direcció d’Obra. El Contractista executarà al seu càrrec 

aquest Pla d’Autocontrol de Qualitat actualitzat. 

La Direcció de l’Obra supervisarà l’execució per part del Contractista del Pla d’Autocontrol de Qualitat, 

analitzant-ne i validant-ne els resultats. 

Independentment dels assaigs inclosos en el Pla d’Autocontrol de Qualitat esmentat en el paràgraf 

anterior, l’Administració executarà els assaigs que fixi el Director de les obres en el marc del Pla de Control 

de Qualitat de l’Obra i a partir del nivell mínim exigit en l’annex de Control de Qualitat del projecte base de la 

licitació. Aquesta execució es realitzarà en els laboratoris dels seus serveis tècnics o en els laboratoris que 

consideri adients i que a aquests efectes haguessin estat homologats. El cost d’aquests assaigs es 

repercutiran sobre el Contractista de l’obra, essent al seu càrrec fins l’u i mig (1,5%) per cent del 

pressupost de licitació, d’acord amb el Decret 77/1984 de 4 de març (DOG núm. 428, 25.04.1984), i la 

resta abonable mitjançant la partida alçada a justificar establerta al pressupost per aquest concepte. 

En fase de replanteig de l’obra el Contractista presentarà per a la seva aprovació per part de la Direcció 

d’Obra, una proposta de laboratori de control de qualitat homologat per realitzar el Pla de Control de 

Qualitat de les obres i on es fixi un termini per a la realització i lliurament de com a mínim, tots els assaigs 

inclosos en l’annex de Control de Qualitat del projecte base de la licitació.  

El Contractista serà el responsable dels endarreriments i les conseqüències que aquests produeixin, 

produïts pels incompliments dels terminis fixats pel lliurament dels assaigs de control de qualitat del Pla 

de Control de Qualitat de les Obres i que es repercuteixin sobre el Contractista d’acord amb el Decret 

77/1984 de 4 de març (DOG núm. 428, 25.04.1984). 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 

materials o mètodes de treball utilitzats, el Director de les obres apreciarà la possibilitat o no de corregir-

les i en funció d'això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 

s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi 

la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció del Director d’Obra, com a 
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incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ 

acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran 

enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no 

ser reconstruïdes en el termini concedit, el Director de les obres podrà encarregar la seva reparació a tercers, 

per compte del Contractista. 

El Director d’Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció d'aquestes, realitzar quantes 

proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra 

executada. Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està 

obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els 

mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es 

tindrà present per a la recepció de l'obra. 

En cas que el Contractista de les obres no disposi de marcat CE o en cas que s’hagi d’augmentar la 

freqüència d’assaigs prevista inicialment al Pla de Control de Qualitat del projecte per causa de les no 

conformitats, serà a càrrec seu l’increment que això comporti en el cost dels assaigs de control de qualitat 

de l’obra. 

2.29. Facilitats per a la inspecció 

El Contractista proporcionarà al Director d'Obra i als seus Delegats tota classe de facilitats per als 

replantejaments, així com per a la inspecció de la mà d'obra en tots els treballs, amb l’objecte de comprovar 

el compliment de les condicions establertes en el Plec, permetent l'accés a qualsevol part de l'obra, àdhuc 

als tallers o fabriques on es produeixin els materials o es realitzin treballs per a les obres. 

2.30. Modificacions del projecte d'obra 

Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes modificacions en el Projecte, durant 

el seu desenvolupament, el Director d’Obra podrà ordenar o proposar les modificacions que consideri 

necessàries d'acord amb aquest Plec i la Legislació vigent sobre la matèria. 

2.31. Contradiccions i omissions del projecte 

En el cas que apareguin contradiccions entre els Documents contractuals (Plec de Prescripcions tècniques 

particulars, plànols i quadre de preus), la interpretació correspondrà al Director de l’Obra, establint el criteri 

general que, salvant indicació contraria, preval el que estigui establert en el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars. 

Concretament, en el cas de contradicció entre la Memòria i els Plànols, prevaldrà aquests sobre la 

Memòria. Entre la Memòria i el Pressupost prevaldrà aquest sobre la Memòria.  

En el cas de contradicció entre el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i els Quadres de Preus, 

prevaldrà el Plec sobre el Quadre de Preus. Dins del Pressupost, en el cas d’haver-hi contradicció entre 

el Quadre de Preus i el Pressupost, prevaldrà el Quadre de Preus sobre el Pressupost.  

El Quadre de Preus nº 1 prevaldrà sobre el Quadre de Preus nº 2, i sobre aquest, prevaldrà el que estigui 

expressat en lletra sobre l’escrit en xifres. 

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa, hauran d'ésser 

executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de 

Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest últim. 

Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls de l'Obra que siguin 

indispensables per portar a terme l'esperit o intenció exposats en els esmentats documents i que, per ús o 

costum, hauran de ser realitzats, no només no eximiran el Contractista de l'obligació d'executar aquests 

detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser executats com si haguessin 

estat completament i correcta especificats en els Plànols i Plec de Condicions. 

El Contractista estarà obligat a posar en coneixement del Director d’Obra, el més aviat possible, qualsevol 

discrepància que observi entre els diferents plànols del Projecte, o qualsevol altre circumstància sorgida 

durant l’execució dels treballs que doni lloc a possibles modificacions del Projecte. 

Si es trobessin disposicions en els esmentats documents i en aquest Plec que condicionin de forma diferent 

algun concepte, serà aleshores vàlida la prescripció més restrictiva. 

Totes les comunicacions entre el Director d'Obra i el Contractista s'enviaran amb una copia a l’objecte de que 

el destinatari la signi, posant en el seu acabament "assabentat", i la retorni en el termini màxim de cinc (5) 

dies fent constar la data del retorn. 

2.32. Amidament i abonament 

2.32.1. Unitats d’obra no incloses en aquest projecte  

Les obres no previstes en el Projecte i que calgui realitzar a judici del Director de l’Obra, es pagaran 

aplicant els preus unitaris del Quadre de Preus. 

Caldrà generar el corresponent preu nou que haurà de ser aprovat per l’Òrgan de contractació per tal de 

ser incorporat a l’expedient contractual. 

2.32.2. Reserva per materials, elements i instal·lacions especials 

L'Administració es reserva el dret d’adquirir per sí mateixa aquells materials propis o elements que per la 

seva naturalesa especial no siguin d’utilització normal en les Obres, o estiguin subjectes a la situació dels 

mercats en el moment de l’execució; podent, d’acord amb aquest apartat, contractar separadament 

subministrament i col·locació de tots o part dels esmentats materials, sense que el Contractista tingui dret 

a cap reclamació. 
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Si aquest fos el cas, el Contractista donarà tota classe de facilitats per a la instal·lació i realització de 

proves per part de la casa subministradora o instal·ladora.  

2.32.3. Obres que no són d’abonament 

No es pagaran les obres que no s’ajustin al Projecte o a les prescripcions per escrit del Director de l’Obra 

en contra i que el Contractista hagi executat per error, per comoditat o per conveniència. 

2.32.4. Partides alçades 

Les partides alçades compreses en aquest Projecte queden classificades com a "Partides Alçades a justificar" 

i "Partides Alçades d’abonament íntegre". 

Es consideren "Partides Alçades a justificar" les susceptibles de ser mesurades en totes les seves parts en 

unitats d’obra amb preus unitaris. Aquestes s’abonaran als preus del contracte, d’acord amb les seves 

condicions i al resultat de les mesures corresponents. 

Quan els preus d’una o vàries unitats d’obra de les que integren una partida alçada a justificar no figurin 

incloses en els quadres de preus, es procedirà conforme al que s’ha disposat en el paràgraf segon de l’article 

150 del Reglament General de contractació de l'Estat. 

Perquè la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació del Projecte s’hauran 

d’ajustar a les condicions de l’article 242.4.ii de la Llei de contractes (9/2017). 

Es consideren "Partides Alçades d’abonament íntegre" aquelles que es refereixin a treballs definits en els 

documents  contractuals del Projecte i no siguin susceptibles de mesurament segons el Plec. 

Les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al Contractista en la seva totalitat, un cop finalitzats els 

treballs o obres a les quals es refereixen d’acord amb les condicions del contracte i sense perjudici del que 

pugui establir el Plec de prescripcions tècniques particulars respecte del seu abonament fraccionat en casos 

justificats. 

Quan l’especificació dels treballs o obres constituïts d’una partida alçada d’abonament íntegre f iguri de 

manera incompleta, imprecisa o insuficient al final de la seva execució, s’atindrà a les instruccions que 

dicti per escrit el Director d’Obra, contra les quals podrà alçar-se el Contractista, en cas de disconformitat, 

en la forma que estableix el Reglament General de Contractació de l'Estat. 

2.32.5. Materials en dipòsit 

En cap cas s’abonarà al Contractista cap material que no estigui col·locat en dipòsit. Quan procedeixi, 

aquest materials s’abonaran d’acord al Plec de Clàusules Administratives Generals. 

Si el terreny utilitzat per al dipòsit del material és de propietat particular, no es farà l’abonament fins el seu 

ús en obra, excepte si el Contractista presenta documentació suficient, a judici del Director d'Obra, en la 

que el propietari del terreny reconegui que el material arreplegat és propietat de l'Administració i que està 

satisfet el lloguer pel temps que el material pugui ocupar el terreny. 

2.32.6. Obres incompletes 

Quan per rescissió o altra causa sigui precís valorar obres incompletes, s’aplicaran els preus i 

descomposicions que figuren en el quadre de preus número dos (2), sense que es pugui pretendre la 

valoració de qualsevol descompte de forma diferent. 

En cap cas tindrà dret el Contractista a reclamació fonamentada en insuficiència o omissió dels elements 

que componen el preu contingut en el quadre esmentat. 

En el cas que durant l’obligat reconeixement es trobessin defectes o danys, deguts a deficiències en 

l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït, durant el termini de garantia, la Direcció d’Obra ha 

de dictar les instruccions oportunes al Contractista per a la deguda reparació del que s’ha construït, i 

concedir-li un termini per a això durant el qual continua encarregat de la conservació de les obres, sense 

dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 

2.32.7. Obres i materials de pagament en cas de rescissió del Contracte 

Pel cas de rescissió del Contracte, qualsevol que fos la causa, no seran de pagament més obres 

incompletes que les que constitueixin unitats completes definides en el Quadre de Preus, sense que es 

pugui demanar la valoració d’unitats d’obra fraccionades en una altra forma que la que s’estableix en el 

Quadre esmentat. Qualsevol altra operació realitzada, material utilitzat o unitats que no estiguin totalment 

acabades, no seran objecte de pagament, llevat d’amuntegaments i/o obres especials d’infraestructura. 

2.32.8. Normes complementàries d’amidament i pagament 

Per totes les unitats no definides i que consten en el Quadre de Preus del Projecte, s’entén que el 

pagament correspon a l’obra totalment executada i acabada d’acord amb el Plec de Condicions, incloent 

mà d’obra, materials, estris i maquinària precisa i totes les despeses ocasionades per deixar l’obra 

realitzada de conformitat amb allò prescrit al present Projecte. 

2.32.9. Contradiccions 

En tot allò que no es contradigui amb el que s’ha exposat en aquest Capítol, seran d’aplicació als efectes 

d’amidament i abonament de les obres, les disposicions contingudes al vigent Plec de Clàusules 

Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l’Estat.  

2.32.10. Certificacions 

Les obres executades es pagaran al Contractista per mitjà de certificacions mensuals que incloguin relacions 

valorades de les obres realment executades en el període a que fa referència  

Els imports de les certificacions seran considerats a compte de la liquidació final, sense que això impliqui 

l’acceptació o la conformitat amb les obres certificades, que queda suspesa fins a la recepció, i per tant 

susceptible de realitzar canvis que per consumar aquest fet es sol·licitessin per part de l'Administració. 
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2.33. Suspensió de les obres 

En cas que fos necessari realitzar suspensions temporals, parcials o totals, o suspensió definitiva de les obres, 

s'aplicarà el que dicta al respecte el Reglament General de Contractació i el Plec de Clàusules Administratives 

Generals. 

2.34. Obligació de redactar els plànols final d'obra 

El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d'Obra (Plànols "as built") a mida que 

es vagin executant les diferents unitats d'obra. 

El Director d’Obra podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en el moment de la 

certificació de la unitat corresponent 

2.35. Neteja final de les obres 

Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, de caràcter temporal i 

pel servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu emplaçament restaurats a la seva forma 

original. 

De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a préstecs o 

pedreres, els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui necessària la seva utilització. Tanmateix, es 

condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que quedin en condicions acceptables. 

Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en condicions 

estètiques d'acord amb el paisatge circumdant. 

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte d'abonaments 

directes per la seva realització. 

2.36. Conservació de les obres executades 

El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes provisionalment, totes 

les obres que integrin el Projecte. 

De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de garantia, a partir de 

la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu càrrec, qualsevol part d'aquestes que hagi 

experimentat desplaçament o sofert deteriorament per negligència o altres motius que li siguin imputables o 

com a conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui considerar 

com inevitable. 

El Contractista no rebrà cap partida per la conservació de les Obres durant el termini de garantia, ja que les 

despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris contractats. 

2.37. Recepció provisional 

El Contractista comunicarà per escrit al Director d’Obra la data prevista per a la finalització de les Obres amb 

una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho comunicarà a l’Administració qui nomenarà el seu 

Representant per a la recepció provisional i qui, al mateix temps, fixarà la data per a aquesta mateixa, 

comunicant-la per escrit al Contractista i al Director d’Obra. 

A la recepció de les obres al seu acabament haurà de concórrer un facultatiu designat per part de 

l'Administració representant d'aquesta, el facultatiu encarregat per la direcció de les obres i el Contractista 

assistit, si ho desitja, pel seu facultatiu. 

Si es troben les obres en bon estat i segons les prescripcions previstes, un funcionari tècnic designat per part 

de l'Administració contractant i representant d'aquesta les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent 

acta, i començant aleshores el termini de garantia. Si les obres no es trobessin en estat de ser rebudes es 

farà constar a l'acta i el Director d’Obra senyalarà els detectes observats i detallarà les instruccions precises, 

establint un termini per remeiar-los. 

Si esgotat aquest termini el Contractista no ho hagués efectuat, se li podrà concedir un nou termini 

improrrogable o declarar resolt el contracte. 

El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar reclamacions en Acta. 

S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de l’Administració, el Director 

d’Obra i el Contractista. 

2.38. Recepció definitiva 

Passat el termini de garantia i després dels tràmits reglamentaris, es procedirà a efectuar la recepció definitiva 

de les Obres, una vegada realitzat l'oportú reconeixement d'aquestes, i en el cas que totes elles es trobin en 

les condicions degudes. 

Les obres que no tinguin una finalitat pràctica com els sondeigs i prospeccions que hagin resultat infructuoses 

o que per la seva naturalesa necessitin treballs que excedeixin el concepte de conservació, com els de dragat, 

no s'exigirà termini de garantia. Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts de l’obra susceptibles 

de ser executades per fases que puguin ser lliurades a l’ús públic, segons lo establert en el contracte. 

Al procedir a la recepció definitiva de les Obres, s'aixecarà per triplicat l'Acta corresponent que, una vegada 

firmada pel Representant de l’Administració, el Director d’Obra i el Contractista s'elevarà a l'aprovació de 

l’Administració corresponent. 

Dins el termini de 6 (sis) mesos a partir de la data de l'acta de recepció es tindrà que acordar i ser notificada 

al Contractista la liquidació corresponent i abonar-li el saldo resultant, en el seu cas. 

Si es produís un retard en el pagament del saldo de liquidació, el Contractista tindrà dret a percebre l’interès 

legal del mateix, incrementat en 1,5 punts a partir dels 6 (sis) mesos següents a la recepció. 
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2.39. Resolució del contracte 

La resolució del contracte es regirà per allò establert en el Reglament General de Contractació i en les 

Clàusules del Capítol cinquè (V) del Plec de Clàusules Administratives Generals.  

A més a més es tindrà en compte el següent: 

- En cas de rescissió es donarà al Contractista un termini, a determinar per l'Administració, per a que 

utilitzi el material arreplegat i acabi aquelles unitats d'obres incompletes que decideixi el Director 

d'Obra. En cas de negar-s'hi, l'Administració podrà incautar-se mitjançant. Acta i en presencia del 

Contractista o del seu representant, dels materials i mitjans auxiliars precisos per realitzar aquella 

terminació; si no existissin a l’obra tals materials i equips en la mesura de les obres realitzades, es 

prescindirà d'aquelles parts que el Director d'Obra estimi que es deterioraran com a conseqüència de 

la paralització, resultant obres inútils. 

- Si la rescissió és deguda a incompliment del Contracte per part del Contractista, els mitjans auxiliars 

d'aquests podran ésser utilitzats per l'Administració per a l'acabament de les obres mitjançant 

l'abonament d'un preu contradictori. En el cas que el Director d'Obra i el Contractista no es posessin 

d'acord sobre el preu, en el termina de quinze (15) dies decidirà, inapel·lable, l'Administració. 

- Si alguna part de les obres inacabades resulten no sols inútils sinó perjudicials i perilloses per a terceres 

persones, el Contractista estarà obligat a acabar-les segons les condicions del paràgraf anterior, o 

restituir les condicions del terreny anteriors a la seva intervenció. En cas de negar-s'hi, l'Administració 

realitzarà els treballs que estimi necessaris per eliminar aquests perills, deduint el seu valor de la 

liquidació de les obres realitzades pel Contractista. 

- Qualsevol que sigui la causa que motivi la rescissió del Contracte, les despeses de liquidació, així com 

les originades per la retirada dels mitjans auxiliars, seran de compte del Contractista. 

2.40. Termini de garantia 

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció Provisional 

2.41. Penalitzacions 

El Contractista adjudicatari de les obres serà  penalitzat per cada dia hàbil que excedeixi del termini d'execució 

de les obres previst en el Projecte. L'esmentada penalització serà, en el seu cas, descomptada de la liquidació 

de les obres. 
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3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

A continuació es descriuen les característiques de les unitats d’obra utilitzades. S’inclouen els codis i nom de 

les unitats del pressupost i la seva forma d’execució, control, amidament i abonament, i normativa d’aplicació. 

3.1. MATERIALS BÀSICS 

3.1.1. Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats. 

3.1.1.1.  Consideracions generals. 

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts per 

productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre 

matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o 

dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. 

Les condicions mínimes exigibles són les establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002. 

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o adequats.  

En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per l’O.C. 10/2002 de 30 

de setembre de 2002 sobre seccions de ferm i capes estructurals de ferms, i amb el corresponent C.B.R. 

de l’esplanada definida al projecte i especificacions del PG3. 

En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents especificacions: 

- Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 

- Equivalent de sorra més gran de 30. 

- L’índex de plasticitat serà zero. 

- CBR més gran de 20, al 95% de Próctor normal. 

La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la 

fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 

3.1.1.2. Materials per a rebliments en estreps, testeres de passos inferiors i murs. 

En les obres de fàbrica les dimensions dels reblerts del trasdós serà l’establerta als plànols de projecte, 

essent les condicions dels materials les següents: 

En el cas de no utilització de llosa de transició el nucli dels terraplens situats en el trasdós d'estreps d'obres 

de fàbrica, testeres de passos inferiors i murs es realitzaran amb el mateix material que la resta del 

terraplè. Aquest reblert es coronarà amb un bloc de grava-ciment, amb un percentatge de ciment del 4% 

amb les dimensions definides al projecte. Aquest reblert de grava-ciment realitzarà les funcions de llosa 

de transició. Sobre aquesta grava-ciment es disposen totes les capes de la secció estructural del ferm. 

En la resta de casos, que correspon a calaixos soterrats més d’un metre sota la secció del ferm o disposar 

d’una llosa de transició, el nucli dels terraplens situats en el trasdós es realitzaran amb sòl tipus E3 

especial, amb un mínim de 2,0 m d’ample i augmentant a raó d’un talús 1/1 fins als límits definits al 

projecte. 

Sobre les voltes i estructures soterrades es col·locarà un reblert amb materials que acompleixin les 

condicions de sòl tipus E3 especial i fins a 1 (un) metre per damunt de la generatriu superior de la volta o 

tauler de l’estructura soterrada. 

El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els estreps d'obres de fàbrica i testeres de 

passos inferiors hauran d'acomplir, en una longitud igual a quatre (4) vegades l'amplada de la sabata, i 

com a mínim 10 metres les condicions de sòl tipus E3 especial definides en aquest plec. 

3.1.2. Escullera. 

Els materials a utilitzar en les esculleres consistiran en fragments de roca nets, densos i durables amb 

procedència de pedreres proposades pel Contractista i aprovades per la Direcció de l'Obra. Totes les 

esculleres hauran de presentar un coeficient de desgast de Los Angeles inferior a 35, i un pes específic 

en condicions saturades amb superfície seca no més petit de 2,65 t/m3. 

El pes del material es definirà en cada cas en els Plànols corresponents, la seva qualitat serà l'especificada 

com "Roques adequades" en el PG-3 del capítol de "Pedraplens" (número 331) i haurà de complir les 

següents condicions de forma: 

1) Les pedres seran de forma predominantment angular. 

2) No més del 25% en pes de les pedres, raonablement ben distribuïdes en tota la graduació, tindran una 

longitud superior a 2,5 vegades el seu ample o gruix (longitud = dimensió de l'eix més gran que passa pel 

centre de gravetat de la pedra i està contingut en el plànol perpendicular a l'eix més llarg). 

3) Cap fragment amb pes igual o superior a W15 tindrà una longitud més gran a 3 vegades el seu ample. 

(W15 = pes teòric determinat amb la condició que un 15% de l'escullera tingui un pes inferior). 

La zona d'obtenció serà indicada per la Direcció de les obres i en particular els de la pròpia excavació si 

acompleixen els requisits del present apartat: 

- Llevat autorització expressa del Director, el contingut en pes de partícules amb forma inadequada serà 

inferior al trenta per cent (30%). A aquests efectes es consideren partícules amb forma inadequada aquelles 

en les quals es verifiqui: 

(L+G)/(2·E) 3 

essent: 

L = Longitud = separació màxima entre dos plans paral·lels tangents a la partícula. 

G = Grossor = diàmetre del forat circular mínim que pot ser travessat per la partícula. 

E = Gruix    = separació mínima entre dos plans paral·lels tangents a la partícula. 
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Els valors d'L, G i E es poden determinar de manera aproximada i no han de ser mesurats necessàriament 

en tres direccions perpendiculars entre sí. 

3.1.3. Materials per a ferms. 

3.1.3.1. Tot-u artificial. 

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural. Per les especificacions 

d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de O.C. 10/2002. 

3.1.4. Beurades, morters i formigons. 

3.1.4.1. Aigua per a beurades, morters i formigons. 

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit a la 

instrucció de formigó estructural, EHE-08. 

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els mètodes 

d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 

3.1.4.2. Granulats per a morters i formigons. 

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les 

instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-08. 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció d'àrids 

de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a l'adequació de les 

esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà 

refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien  a un control massa freqüent dels materials 

que se n'extraguessin. 

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X, 

del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es 

podran emprar. 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin 

constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-08, aprovada pel Reial Decret 

2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons. 

3.1.4.3. Ciments. 

El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 256/2016 de 10 de juny pel qual 

s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-16).” 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-08 i les de les 

Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 

Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus 

homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions 

recollides en el R.D.1313/1998 de 28 d’octubre. 

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels assaigs 

de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les facultats que 

corresponen al director d’Obra. 

En qualsevol cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la RC-16 

per als ciments sense marca de qualitat. 

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà del tipus 

I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 

3.1.4.4. Additius per a beurades, morters i formigons. 

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions de les 

instruccions EHE-08 

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules de treball 

a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 

3.1.4.5. Morters sense retracció. 

Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es un ciment 

pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté additius que li 

confereixen: 

   - curt temps d'adormiment. 

   - alta resistència a curt termini. 

   - retracció compensada. 

   - gran fluïdesa. 

Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes són: 

 Expansió a 28 dies ........................................................................................................... 0,05 %. 

 Resistència a compressió a 24 h .............................................................................. 200 kg/cm2. 

 Resistència a compressió a 28 d .............................................................................. 450 kg/cm2. 

 Mòdul d'elasticitat a 28 d .................................................................................... 300.000 kg/cm2. 

 Adherència al formigó a 28 d ....................................................................................... 30 kg/cm2. 

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se mesclarà amb aigua 

en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual. 
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3.1.4.6. Formigons. 

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència 

característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents tipus de 

formigons: 

- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva resistència característica 

arribarà com a mínim als quinze Newtons per mil·límetre quadrat (15 N/mm²). 

- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La seva 

resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per mil·límetre quadrat (25 

N/mm²).  

- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica arribarà com a 

mínim als trenta-cinc Newtons per mil·límetre quadrat (35 N/mm²).  

A més a més de l'EHE-08 I RC-16 es tindrà present el següent: 

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. Per a cada 

tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui intenció de fer 

servir el Contractista. 

Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs i 

característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-08. Els assaigs podran iniciar-se a la 

formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva de la fórmula de treball es realitzaran sèries de 

provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.  

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la del 

Projecte. 

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La 

treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel Contractista 

s'executi un formigó compacte i homogeni. 

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser 

aprovats per la Direcció d'Obra. 

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, per a 

barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons d'Abrams per 

defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé podrà 

obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode de transport 

i posada en obra. 

Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-08 els assaigs de control de formigons es 

realitzaran als següents nivells: 

 Formigons tipus A Nivell reduït 

 Formigons tipus B Nivell normal 

 Formigons tipus C Nivell intens 

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al Director d'Obra, 

i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

- Planta preparadora: 

. Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

. Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de 

predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca del 

fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i 

control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, 

marca, tipus i qualitat, etc.). 

. Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids, 

ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

- Identificació dels granulats: 

 Procedència i assaigs d'identificació. 

- Identificació del ciment: 

 Procedència i assaigs de recepció. 

- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 

Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, granulometries sense i 

amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions i a la 

revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels 

corresponents apartats del PG-3, així com les toleràncies de les superfícies obtingudes. 
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3.1.5. Impermeabilització 

3.1.5.1. Segellants. 

1.Definició i característiques dels elements 

Definició: 

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre 

materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema 

reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epòxid i cautxú de 

polisulfurs amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues 

d'elasticitat permanent 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió 

aquosa, amb additius i càrregues 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 

- Massilla d’oleoresines: Màstic monocomponent d’oleoresines amb additius i càrregues de plasticitat 

permanent 

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals 

i elastòmers 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 

- Massilla per a junt de plaques de cartó-guix 

Característiques generals: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de 

massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 

Característiques físiques: 

Tipus massilla Densitat a 20ºC 

(g/cm3) 

Temperatura 

d’aplicació 

Deformació màx. 

A 5ºC 

Resistència a 

temperatura 

Silicona neutra 1,07-1,15 -10 - +35°C 20-30% -45 - +200°C 

Silicona àcida o 

bàsica 

1,01-1,07 -10 - +35°C 20-30% - 

Polisulfur 

bicomponent 

>= 1,35 -10 - +35°C 30% -30 - +70°C 

Poliuretà 

monocomponen 

1,2 5 - 35°C 15-25% -30 - +70°C 

Poliuretà 

bicomponent 

1,5-1,7 5 - 35°C 25% -50 - +80°C 

Acrílica 1,5-1,7 5 - 40°C 10-15% -15 - +80°C 

De butils 1,25-1,65 15 - 30°C 10% -20 - +70° 

D'óleo-resines   1,45-1,55 -10 - +35°C 10% -15 - +80°C 

Característiques mecàniques: 

Tipus massilla Resistència a la tracció 

(Kg/cm2) 

Mòdul d'elasticitat al 

100% d’allargament 

(Kg/cm2) 

Duresa 

Shore A 

Silicona neutra >= 7 2 12° - 20° 

Silicona àcida o bàsica >= 16 5 25° - 30° 

Polisulfur bicomponent >= 25 - 60° 

Poliuretà 

monocomponent 

>= 15 3 

0,3-0,37 N/mm2 

(de polimerització 

ràpida) 

30° - 35° 

Poliuretà bicomponent - 15 - 

Acrílica - 1 - 

De butils - - 15° - 20° 

MASSILLA DE SILICONA: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 

consistent i elàstica. 

Base Cautxú-silicona 
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Allargament fins al trencament: 

     - Neutra  >= 500% 

     - Àcida o bàsica >= 400% 

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric 

que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base Polisulfurs + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla 10°C - 20°C 

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 

consistent i elàstica. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: 

     - Monocomponent   Poliuretà 

     - Bicomponent   Poliuretà + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla 15°C - 20°C 

MASSILLA ACRÍLICA: 

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta 

tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 

Base Polímers acrílics 

MASSILLA DE BUTILS: 

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta 

tixotròpica elàstica. 

Base Cautxú-butil 

MASSILLA D’OLEORESINES: 

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic. 

Base Oleoresines 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un 

producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o 

extrusió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 

Base Cautxú-asfalt 

Resistència a la temperatura 18°C - 100°C 

MASSILLA ASFÀLTICA: 

Resiliència a 25°C    78% 

ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR)  20-25 min 

Densitat (DIN 53420)    Aprox. 20 kg/m3 

Temperatura d'aplicació   5°C - 20°C 

Resistència a la tracció (DIN 53571) 

     - a 20°C     15 N/cm2 

     - a -20°C     20 N/cm2 

Comportament al foc (DIN 4102)  Classe B2 

Resistència a la temperatura   -40°C - +90°C 

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

Característiques físiques: 

Tipus massilla Densitat 

(g/cm3) 

Penetració a 25ºC, 150g 

i 5s UNE 104-281  

(1-4)mm 

 

Fluència a 60ºC 

UNE 104-281 

(6-3)mm 

 

Adherència 5 cicles 

a -18ºC 

UNE 104-281 (4-4) 

Cautxú asfalt 1,35 -1,5  

(a 25ºC) 

<= 23,5 <= 5 Ha de complir 

Asfàltica 1,35 <= 9 <= 5 Ha de complir 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
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2. Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Condicions generals: 

Subministrament: En envàs hermètic. 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 

- Instruccions d'ús 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, 

D’OLEORESINES O ASFÀLTICA: 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició 

vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 

d'emmagatzematge sis mesos. 

ESCUMA DE POLIURETÀ: 

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 

temperatura ambient al voltant dels 20°C. 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 

MASSILLA PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d’assegurar-ne la 

compatibilitat dels materials. 

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 

3.Unitat i criteris d’amidament 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTIL, DE 

OLEORESINES O CAUTXÚ-ASFALT: 

dm3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

MASSILLA ASFÀLTICA O PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

4.Normativa de compliment obligatori 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

NBE QB-90 "Cobertes con materials bituminosos." 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, 

D’OLEORESINES O PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

3.1.6. Materials per paviments 

3.1.6.1. Emmacat de pedres amb formigó. 

Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Definició:  

Formació d’emmacat amb pedres i formigó HM-15. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació sobre base de formigó: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les pedres a la base 

- Col·locació de les pedres rejuntades amb formigó 

Emmacat de pedra amb formigó: 

L’emmacat col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 

Els junts entre les pedres poden ser variables (de 10 a 20 cm) en funció de la forma de les pedres i han de 

quedar rejuntats amb formigó. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat sobre el llit de formigó. 
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2.- Condicions del procés d'execució 

Condicions generals: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

Col·locació sobre esplanada compactada: 

El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 

Col·locació sobre base de formigó: 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una 

massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de 

la D.F. 

Les pedres s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície 

del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

3.- Unitat i criteris d'amidament 

m³ de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 

4.- Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa d’obligat compliment. 

 

3.2. UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL 

3.2.1. Enderrocs 

3.2.1.1. Enderroc d’estructures 

Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió. 

S'han considerat els materials següents: 

- Maçoneria 

- Obra ceràmica 

- Formigó en massa 

- Formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 

mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. Els materials han de quedar apilats i 

emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, 

etc.). Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

Condicions del procés d'execució 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, 

on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. S'ha de demolir de 

dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell. Els 

elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements 

resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. La zona afectada 

per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. S'han de senyalar els elements que hagin de 

conservar-se intactes, segons s'indiqui en la D documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 

persones de l'entorn. S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 
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Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva 

alçària és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. Si es preveuen desplaçaments 

laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. No s'han de deixar 

elements en voladís sense apuntalar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 

l'estructura per acumulació de material. L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions 

necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. S'han d'eliminar els elements que 

puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

3.2.1.2. Transport de runes a obra 

Definició 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 

material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o 

demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

Residus especials: 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 

bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.  

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 

d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals  

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.  

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.  

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

Càrrega i transport de material d'excavació i residus: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 

material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 

maquinària que s'utilitzi. 

Transport a obra: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 

mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del 

seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

Transport a instal·lació externa de gestió de residus: 

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una instal·lació 

externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor i posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

Execució de les obres 

Càrrega i transport de material d'excavació i residus: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 

elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
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Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats. 

Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.2.1.3. Classificació de residus 

Definició 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 

material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Classificació dels residus en obra 

Classificació de residus: 

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 

- Formigó LER 170101 (formigó): >= 160 t 

- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 80 t 

- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 4 t 

- Fusta LER 170201 (fusta): >= 2 t 

- Vidre LER 170202 (vidre): >= 2 t 

- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 1 t 

- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 1 t 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, 

han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

- Si es fa la separació selectiva en obra: 

     - Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 

substàncies perilloses) 

     - No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, 

PCB ni substàncies perilloses) 

     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 

contenen substàncies perilloses) 

- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

     - Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 

mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 

contenen substàncies perilloses) 

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais previstos a 

l'obra per a aquesta finalitat. 

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord 

amb la separació selectiva prevista. 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

Residus especials: 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 

bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 

d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals. 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

b) Execució de les obres 

Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.2.1.4. Càrrega i transport de residus de construcció o demolició a instal·lació autoritzada de 

gestió de residus 

Definició 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 

material d'excavació. 
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S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 

o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

Càrrega i transport de material d'excavació i residus: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 

material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a 

la maquinària que s'utilitzi. 

Transport a obra: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 

mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions 

del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

Transport a instal·lació externa de gestió de residus: 

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una instal·lació 

externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor i posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

Execució de les obres 

Càrrega i transport de material d'excavació i residus: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 

elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats. 

Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.2.1.5. Disposició de residus d’obra 

Definició. 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 

d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de 

valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

Disposició de residus: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 

especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

Execució de les obres. 

Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.2.2. Moviment de terres. 

3.2.2.1. Aclariment i estassada del terreny. 

Definició 

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, brossa, 

fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 

Execució de les obres. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 

ENDERROCS I DEMOLICIONS. 

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 

La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de 

la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
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ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ. 

Definició. 

La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la compactació prèvia a 

la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de l'escarificació la definirà en cada cas, el 

Director a la vista de la naturalesa del terreny. 

Execució de les obres. 

La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta-cinc per cent (95%) de 

la densitat òptima del Proctor Modificat. 

ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DE FERMS EXISTENTS. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 

L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas necessari i la 

compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats els productes esmentats. 

NETEJA DE PAVIMENTS PER REBRE NOUS TRACTAMENTS. 

Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superficie de trànsit de carreteres existents a les quals s’els hi 

ha d’aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, amb la finalitat de millorar les condicions d’adherencia 

de les capes antigues amb les noves.  

La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a presió.  

3.2.2.2. Excavacions. 

CONSIDERACIÓ GENERAL. 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències 

topogràfiques precises. 

EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL. 

Definició. 

Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les obres. 

La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitat a les operacions que segueixen: 

- Excavació. 

- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  

- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 

- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva posterior utilització.  

Execució de les obres. 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla de 

treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop 

aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà maquinària 

lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto anivelladores per la seva remoció. 

La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva posterior reposició i es mantindrà separada de 

pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i 

tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva 

erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m 

d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre que 

la terra es remogui amb freqüència convenient. 

EXCAVACIÓ DE RASES, POUS I FONAMENTS. 

Definició 

S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns fonaments, 

enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 

Comprèn les següents operacions: 

- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de l'excavació. 

Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb 

trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es 

trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge provisional, 

fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i 

descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de materials inade-

quats o sobrants). 

- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses 

dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'a-

questa unitat d'obra. 

- Classificació. 
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Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 

 - Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 

S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans 

mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 

Execució de les obres 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb 

referències topogràfiques precises. 

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si el Director d’Obra, a la vista 

dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o 

dimensions. 

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades, 

es notificarà immediatament al Director d’Obra per que, a la vista de les noves condicions, introdueixi les 

modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada mínima 

d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de 

l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 

Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense que 

existeixi en ells perill de vinclament. 

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, 

assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 

El Contractista pot, amb la conformitat expressa del Director d’Obra, prescindir de l'estrebada realitzant en el 

seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el Contractista 

assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques del sòl, amb la 

sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les 

proximitats. 

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En 

qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el 

material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 

Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes toleràncies 

respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de tractar-se de sòls, i 

en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 

s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop el Director 

d’Obra hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 

El Contractista informarà al Director d’Obra immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal com 

irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries. 

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació del Director d’Obra davant els 

nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes provisionals 

o definitives, procedirà, així que el Director d’Obres ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran 

al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 

Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les operacions 

es puguin executar sense interrupció. 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 

En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o martell 

picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  

Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 

d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació.  

En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  

- Longitud màxima de perforació.  

- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 

- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 

- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 

- Esquema de detonació de les voladures.  

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs al de 

l'obra.  

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus 

d'explosius i detonadors. 

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues de 

voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per les 

vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 
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L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 

adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la resta de l'obra o a 

tercers. 

Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de materials. 

L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa del 

terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de presentar a 

l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest sigui objecte d'abonament. 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures s'ompliran 

adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser regularitzades. 

Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims.  

3.2.2.3. Terraplenats i rebliments. 

TERRAPLENS O PEDRAPLENS. 

Definició. 

Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, 

compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. En el cas 

del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon d'extracció, 

selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i compactació del 

terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 

En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de materials petris 

adequats procedents d'excavacions en roca. 

Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 

- Preparació de la superfície d'assentament 

- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri. 

- Extensió i compactació del material en tongades. 

- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 

- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 

En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, a més a 

més: 

- Cànon d'extracció. 

- Selecció del material. 

- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 

- Transport al lloc d'utilització. 

Execució de les obres. 

L'execució de les obres i els equips necessaris hauran d'acomplir les especificacions dels articles 330.5 a 

330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 

Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè consistirà en 

l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de replà del 4% 

cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, compactant els fons de l’excavació 

al 95% del P.M. del fons de l’excavació; i posterior reblert i compactat del volum excavat  amb el conjunt del 

terraplè.  

Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, utilitzant materials 

que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades successives, de gruix 

uniforme i sensiblement paral·leles a l'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.  

El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles s'obtinguin en 

tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que segueixi fins que 

l'esmentada tongada no estigui en condicions.  

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim d'humitat 

per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de Transports i Mecànica 

del sòl (NLT). 

En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que l’humitejament dels 

materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de 

l'Assaig Próctor Modificat. 

Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els talussos 

definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els assaigs de control es realitzaran en 

la zona del terraplè estructural. 

Compactació. 

A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 

- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Próctor 

Modificat. 

- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Próctor 

Modificat. 

• - La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es 

compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Próctor 

Modificat 

El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 
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3.2.2.4. Obres diverses. 

CAMINS D’ACCESSOS ALS TALLS. 

En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de les excavacions 

en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de drenatge transversal. 

S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la formació, manteniment i 

eliminació si cal dels camins. 

3.2.3. Afermats. 

3.2.3.1. Tot-ú artificial. 

Definició. 

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 

- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 

- Refí de la superfície de la última tongada. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució 

d’aquesta unitat d’obra. 

- Extensió de tongada. 

La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà d’ésser 

aprovat pel Director de l’Obra. 

Densitat. 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la màxima 

obtinguda a l’assaig “Próctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 

Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 

Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà l’ 

amplada i pendent de la secció transversal. 

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la 

disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc. 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m aplicada 

tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 

Carrega amb placa i altres especificacions. 

Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 

Control de qualitat. 

Complementàriament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 

a)  Control de producció- 

Es realitzaran els següents assaigs: 

- Cada dia: 

- 1 Próctor modificat, segons NLT 108/76. 

- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

- Cada 5000 m3 de material produït: 

- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 

- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 

- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

- Cada 15000 m 3 de material produït: 

- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 

b) Control d’execució. 

Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts 

aleatòriament. 

- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 

- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin realitzat 

assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

- Criteris d’acceptació o refús del lot. 

La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat Próctor modificat. 

S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat Próctor 

modificada. 
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3.2.4. Formigonat. 

3.2.4.1. Aspectes generals. 

Definició. 

A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 

- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la 

fabricació i posada en obra. 

- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 

- L'execució i tractament dels junts. 

- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 

- L'acabat i la realització de la textura superficial. 

- L'encofrat i desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació de 

l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca sense 

aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a que les 

esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element 

de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra. 

3.2.4.2. Pla de formigonat. 

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà per a 

la bona col·locació del formigó. 

En el pla es farà constar: 

- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, sindicant-se el volum de formigó a emprar en cada unitat. 

- Forma de tractament dels junts de formigonat. 

Per a cada unitat es farà constar: 

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i d'altres). 

- Característiques dels mitjans mecànics. 

- Personal. 

- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 

- Seqüència reblert dels motlles. 

- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, 

taulons o d'altres). 

- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

- Sistema de curat de formigó. 

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat serà 

de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del formigó, sinó que cal 

garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb una làmina d'aigua, 

materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment 

complet mitjançant plàstics. 

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que s'aplicaran 

immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament després del desencofrat 

en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmogen estès a tota la superfície de l'element, 

excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 

Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les instruccions 

de la direcció d'obra. 

3.2.5. Escullera. 

Aquest article es refereix a les operacions necessàries per transportar i col·locar les esculleres. 

Abans de procedir a l'estesa i compactació dels materials petris, s'efectuarà la desbrossada del terreny en 

tota la profunditat requerida en els Plànols. 

La càrrega dels productes i el seu transport al lloc d'ús es portarà a terme de manera que s'eviti la segregació 

del material. L'estesa i col·locació del material es farà en capes de gruix uniforme i paral·leles a la superfície 

del terreny. 

Les esculleres seran col·locades segons la disposició i dimensions mostrades als plànols o definides per la 

Direcció de les Obres. 

Els procediments de col·locació seran opcionals pel Contractista sempre que en els blocs de roca es 

col·loquin de forma ordenada dins de les línies definides als plànols o pel Director d’Obra, i de manera que 

es redueixin al màxim els espais entre els blocs. El Contractista haurà de preveure, per la capa superior, 

procediments de construcció que permetin la manipulació individual de les pedres, de manera que els 

fragments o blocs quedin lligats adequadament i que es compleixin les següents toleràncies immediatament 

després de la col·locació: 

Cap punt d'un bloc quedarà fora d'un plànol situat a 15 cm per sobre del teòric que defineix el límit de 

l'escullera. 
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En cas d'incompatibilitat, el cost de la comprovació serà de compte del Contractista i el Director d’Obra podrà 

exigir: 

- L’aixecament de la capa i la seva substitució per una altra que compleixi la tolerància estipulada. 

- El retall dels fragments per fora del límit exterior tolerat. 

- El replè mitjançant pedres més petites, travades per impacte als fragments adjacents, dels forats per 

sota del plànol límit interior tolerat. 

- La substitució del personal i/o els mètodes de col·locació utilitzats pel Contractista, quan l’ incompliment 

de la tolerància establerta es produeixi amb una freqüència superior a l'admissible, a judici del Director de 

l'Obra. 

El Contractista proposarà per escrit al Director d’Obra el criteri de construcció que consideri més adient en 

cada cas, qui podrà exigir un assaig en obra del mateix, si a judici seu el mètode no estigués suficientment 

contrastat per l'experiència, abans de donar-hi la seva aprovació. 

 

3.3. AMIDAMENT I ABONAMENT 

3.3.1. Enderrocs 

3.3.1.1. Enderroc i demolicions d’edificacions 

m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de 

començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 

En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni les canalitzacions 

soterrades. 

3.3.1.2. Transport de runes a obra 

Transport de material d'excavació o residus: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 

el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

Terres: 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

Residus de la construcció: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

3.3.1.3. Classificació de residus 

Classificació de residus: 

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT. 

3.3.1.4. Càrrega i transport de residus de construcció o demolició a instal·lació autoritzada de 

gestió de residus 

Transport de material d'excavació o residus: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 

el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

Residus de la construcció: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35% 

3.3.2. Moviment de terres 

3.3.2.1. Treballs preliminars. 

ACLARIMENT I ESBROSSADA. 

L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció 

horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, així 

com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador. En cas d'utilització d'abocador, el contractista 

no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de 

l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 

ENDERROCS I DEMOLICIONS. 

L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, inclosa coberta, buit i massís, 

realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats 

del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-

se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de 

massissos. 

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats. 
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No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes 

resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el contractista 

no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de 

l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts al 

Quadre de Preus. 

ESCARIFICAT, RASSANTEIG I COMPACTACIÓ. 

Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del terraplè, i per 

tant, no donarà dret a abonament independent. 

ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DE FERMS EXISTENTS. 

Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la projecció 

horitzontal del terreny. 

NETEJA DE PAVIMENTS EXISTENTS PER REBRE NOUS TRACTAMENTS. 

Aquesta unitat d’obra s’abonarà per metres quadrats (m2) de superfície realment netejada amb aigua a 

pressió de paviment bituminós existent. 

3.3.2.2. Excavacions. 

EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL. 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre perfils 

transversals contrastats del terreny. 

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, 

càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, i la correcta 

conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà 

abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i 

per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels 

cànons d'ocupació que fossin precisos. 

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. 

EXCAVACIÓ DE RASES, POUS I FONAMENTS. 

L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació de rases 

i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares laterals 

segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de 

fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels 

qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a una distància de 

cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior de la qual és 

l' intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades 

fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs dins de 

l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament. 

Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, el Director d’Obra autoritzés l'excavació després de realitzat 

aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 

En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de productes 

sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior càrrega i transport 

al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar 

material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la 

comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu a aplicar 

serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, independentment 

del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 

L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 

3.3.2.3. Obres diverses. 

CAMINS D’ACCESSOS ALS TALLS. 

Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per la D.O., amb les 

corresponents mesures correctores, no serà d’abonament. 

 

PROTECCIONS D’ESCULLERA 

Les proteccions d’escullera a disposar per a la protecció de fonamentacions de piles i estreps o dels talussos 

de terraplens s’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats mesurats segons les dimensions 

teòriques que figuren als plànols de projecte o que en el seu defecte indiqui el Director de les Obres. 

3.3.3. Afermats. 

3.3.3.1. Capes granulars. 

TOT-U ARTIFICIAL. 

El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les 

seccions tipus assenyalades als Plànols. 

No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació de la minva 

de gruixos de capes subjacents. 
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3.3.4. Estructures de formigó. 

3.3.4.1. Formigons. 

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT. 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, amb les 

següents particularitats i excepcions: 

- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de l'execució de 

les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per abonar l'excavació. 

- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de drenatge 

no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs al preu d'aquestes 

unitats. 

- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 

- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus existents als Quadres 

de preus. 

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització de tots els 

materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes operacions siguin 

precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el previst broll d'aigua a 

voreres d'obres de fàbrica. 

3.3.5. Partides alçades a justificar. 

Les partides alçades a justificar referents a unitats d’obres o instal·lacions s’abonaran amb els preus de 

projecte i amidaments resultants. En el cas de no existir preus contractuals, s’establirà el corresponent 

preu . 

Els abonaments fets pel contractista com a pagaments a compte de l’Administració (pagaments per 

mediació) a les empreses o organismes que és determini seran certificats de la següent forma: 

La partida és justificarà amb l’autorització prèvia del pagament per mediació per part de l’Administració, i 

el corresponent rebut visat per la direcció d’obra. 

L’import a certificar com a preu d’execució material serà l’import abonat a les empreses o organismes 

esmentats, exclòs l’IVA; fins el límit dels imports totals previstos en aquests conceptes en l’obra 

adjudicada. 

Els excessos de pagaments per mediació respecte al límit esmentat, seran certificats incrementant en un 

5% en concepte de despeses indirectes i un 6% per despeses de contractació addicional. Aquest import 

resultant tindrà caràcter de preu d’execució material. 

 

 

 

Riudellots de la Selva, juny de 2019 

 

L’autor del projecte, 

 

 

 

Joan Macarro i Ortega 

Enginyer de camins, canals i ports 
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PRESSUPOST  19065 LA PILASTRAOBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 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

1 G22DU160

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidament sobre plànol 4.500,000 4.500,000

TOTAL AMIDAMENT 4.500,000

m Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls, mesurat sobre el perfil longitudinal2 G22TU102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Amidament sobre plànol 1.050,000 1.050,000

TOTAL AMIDAMENT 1.050,000

m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 3 G921U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Formació pas sobre llera 15,000 4,000 0,500 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

PRESSUPOST  19065 LA PILASTRAOBRA 01
MOTES PROVISIONALSCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

1 G226U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud (m) Secció (m²)

C#*D#*E#*F#2 Amidament sobre plànol 33,000 39,600 1.306,800

TOTAL AMIDAMENT 1.306,800

m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col· locació, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols

2 G3J2U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud (m) Secció (m²)

C#*D#*E#*F#2 Amidament sobre plànol 33,000 4,600 151,800

TOTAL AMIDAMENT 151,800

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

m2 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

3 G763R015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud (m) Amplada (m)

C#*D#*E#*F#2 Amidament sobre plànol 33,000 6,500 214,500

TOTAL AMIDAMENT 214,500

m3 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

4 G221U112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud (m) Secció (m²)

C#*D#*E#*F#2 Retirada motes 33,000 39,600 1.306,800

TOTAL AMIDAMENT 1.306,800

PRESSUPOST  19065 LA PILASTRAOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 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 G221U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superfície (m²) Alçada (m) Total

C#*D#*E#*F#2 Amidament sobre plànol 680,000 0,300 204,000

TOTAL AMIDAMENT 204,000

m3 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

2 G222Z102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superfície (m²) Alçada (m)

C#*D#*E#*F#2 Amidament sobre plànol 680,000 0,500 340,000

TOTAL AMIDAMENT 340,000

PRESSUPOST  19065 LA PILASTRAOBRA 01
CONNECTOR ICTÍCOLACAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols

1 G3J2U055

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 base zona de captació 8,000 7,000 0,400 22,400

TOTAL AMIDAMENT 22,400

m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col· locació, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols

2 G3J2U050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 base del connector 0,500 35,000 8,900 0,750 116,813

TOTAL AMIDAMENT 116,813

m3 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

3 G3J50006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 base del connector 0,500 35,000 8,900 0,750 116,813

TOTAL AMIDAMENT 116,813

m3 Formigó en massa, HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, per a
reperfilat de resclosa

4 G315Z001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Amplada (m) Secció (m²) Total

C#*D#*E#*F#2 Amidament sobre plànol 6,200 5,050 31,310

TOTAL AMIDAMENT 31,310

m2 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

5 GD57Z700

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Formació d'escala inclòs parament
vertical

55,000 6,000 0,350 115,500

TOTAL AMIDAMENT 115,500

m2 Col·locació de còdols de riera de 150 a 300mm, col.locat en fresc sobre base de formigó HM-20.6 G9GAZ015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 formació de ressalts 55,000 4,000 0,080 17,600

P PERORIGEN(G1:G2,C3  )3 Percentatge "A origen" distribuïts sobre
ressalts

10,000 1,760

EUR

Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 19,360

m2 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

7 G214U070

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Entalladura entrada a escala de peixos 2,000 1,160 0,330 0,766

C#*D#*E#*F#3 Entalladura per alliberament de cabal
ecològic

2,000 0,900 0,280 0,504

TOTAL AMIDAMENT 1,270

m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

8 G2143301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Entalladura entrada a escala de peixos 1,160 0,900 0,330 0,345

C#*D#*E#*F#3 Entalladura per alliberament de cabal
ecològic

0,900 11,600 0,280 2,923

TOTAL AMIDAMENT 3,268

m2 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

9 E81128A4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Entalladura entrada a escala de peixos 1,160 1,550 1,798

C#*D#*E#*F#3 Entalladura per alliberament de cabal
ecològic

0,900 11,600 10,440

TOTAL AMIDAMENT 12,238

PRESSUPOST  19065 LA PILASTRAOBRA 01
ACTUACIONS EN COMPORTESCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 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

1 G222Z102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superfície (m²) Alçada (m)

C#*D#*E#*F#2 Buidat davant comporta 4 100,000 1,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

EUR



Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

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.

2 GN1ZZ001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u 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 

3 GN1ZZ002

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Construcció de cremalleres noves per accionar comportes4 GN1ZZ003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Alleugeriment, engreixat i posada en servei d'una comporta existent en bon estat5 GN1ZZ004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u 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.

6 GN1ZZ005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Muntatge de comportes noves o velles reparades; inclou el muntatge dels mecanismes d'actuació, cremalleres i posda en
marxa.

7 GN1ZZ006

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  19065 LA PILASTRAOBRA 01
MESURES CORRECTORESCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 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

1 GR3PU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 220,000 220,000

TOTAL AMIDAMENT 220,000

m2 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

2 GR720001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 640,000 640,000

TOTAL AMIDAMENT 640,000

EUR

Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

AMIDAMENTS Pàg.: 6

u 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

3 GR614111

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u 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

4 GR41642D

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u 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

5 GR455229

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

PRESSUPOST  19065 LA PILASTRAOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut1 XPA000SS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  19065 LA PILASTRAOBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de la construcció i demolició durant l'execució de les obres.1 XPA000GR

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  19065 LA PILASTRAOBRA 01
ALTRES PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

p.a Partida alçada a justificar per les mesures de prevenció de la llera tals com la instal·lació de trampes temporals de
sediments i estipular un pla de salvament de les espècies autòctones.

1 XPA0Z011

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

2 XPA0Z002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

p.a Cartell de difusió in situ de 90x90 cm amb doble suport de fusta3 XPA0Z003

EUR



Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

AMIDAMENTS Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



QUADRE DE PREUS NÚM. 1





Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 E81128A4 m2 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

48,50 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-2 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

27,50 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-3 G214U070 m2 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

792,58 €

(SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 G221U010 m3 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

1,95 €

(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-5 G221U112 m3 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

2,99 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-6 G222Z102 m3 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

7,79 €

(SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

5,56 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-8 G22DU160 m2 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

0,96 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-9 G22TU102 m Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls, mesurat sobre el perfil
longitudinal

17,07 €

(DISSET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-10 G315Z001 m3 Formigó en massa, HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba, per a reperfilat de resclosa

81,41 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-11 G3J2U030 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

29,69 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-12 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

34,03 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-13 G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

38,89 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-14 G3J50006 m3 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

48,03 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-15 G763R015 m2 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

10,54 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-16 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,86 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-17 G9GAZ015 m2 Col·locació de còdols de riera de 150 a 300mm, col.locat en fresc sobre base de formigó
HM-20.

46,55 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 GD57Z700 m2 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

49,68 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-19 GN1ZZ001 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.

1.431,91 €

(MIL QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-20 GN1ZZ002 u 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

2.469,33 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-21 GN1ZZ003 u Construcció de cremalleres noves per accionar comportes 228,00 €

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS)

P-22 GN1ZZ004 u Alleugeriment, engreixat i posada en servei d'una comporta existent en bon estat 968,00 €

(NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS)

P-23 GN1ZZ005 u 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.

4.225,00 €

(QUATRE MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

P-24 GN1ZZ006 u Muntatge de comportes noves o velles reparades; inclou el muntatge dels mecanismes
d'actuació, cremalleres i posda en marxa.

1.063,00 €

(MIL SEIXANTA-TRES EUROS)

P-25 GR3PU010 m3 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

2,92 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)



Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-26 GR41642D u 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

142,14 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-27 GR455229 u 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

61,74 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-28 GR614111 u 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

26,89 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-29 GR720001 m2 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

1,19 €

(UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

Riudellots de la Selva, juny de 2019
El redactor del projecte,

Joan Macarro Ortega
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat número 20.306
ABM, Serveis d´Enginyeria i Consulting, S.L.
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Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 E81128A4 m2 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

48,50 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,33056 €

Altres conceptes 48,16944 €

P-2 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

27,50 €

Altres conceptes 27,50000 €

P-3 G214U070 m2 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

792,58 €

B0111000 m3 Aigua 4,07500 €

B0A6U002 u Tac quimic de fixació tipus HILTI o equivalent 22,20000 €

B0DZV100 u Part proporcional d'elements per a estintolaments d'estructura existent i elements a
enderrocar

89,18000 €

Altres conceptes 677,12500 €

P-4 G221U010 m3 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

1,95 €

Altres conceptes 1,95000 €

P-5 G221U112 m3 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

2,99 €

Altres conceptes 2,99000 €

P-6 G222Z102 m3 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

7,79 €

Altres conceptes 7,79000 €

P-7 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

5,56 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,94800 €

Altres conceptes 1,53050 €

P-8 G22DU160 m2 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

0,96 €

Altres conceptes 0,96000 €

P-9 G22TU102 m Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls, mesurat sobre el perfil
longitudinal

17,07 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 1,09886 €

Altres conceptes 15,97114 €

P-10 G315Z001 m3 Formigó en massa, HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba, per a reperfilat de resclosa

81,41 €

B064100B m3 Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

61,05720 €

Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

Altres conceptes 20,35280 €

P-11 G3J2U030 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

29,69 €

B0441200 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 400 a 800 kg, inclòs transport a l'obra 17,78000 €

Altres conceptes 11,91000 €

P-12 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

34,03 €

B0441400 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 800 a 1.200 kg, inclòs transport a l'obra 20,41000 €

Altres conceptes 13,62000 €

P-13 G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

38,89 €

B0441500 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 1.200 a 2.000 kg, inclòs transport a l'obra 23,04000 €

Altres conceptes 15,85000 €

P-14 G3J50006 m3 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

48,03 €

B0441400 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 800 a 1.200 kg, inclòs transport a l'obra 20,41000 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 12,69000 €

Altres conceptes 14,93000 €

P-15 G763R015 m2 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

10,54 €

B762R031 m2 Làmina EPDM d'1,5 mm de gruix, amb unions vulcanitzades, ancoratges i material de junts 7,77700 €

Altres conceptes 2,76300 €

P-16 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,86 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 17,55600 €

Altres conceptes 2,22250 €

P-17 G9GAZ015 m2 Col·locació de còdols de riera de 150 a 300mm, col.locat en fresc sobre base de formigó
HM-20.

46,55 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,35000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 15,25750 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,26000 €

B033Z230 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 150 a 300 mm 15,04200 €

Altres conceptes 15,64050 €

P-18 GD57Z700 m2 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

49,68 €

B071U015 m3 Morter de ciment de Classe M-15 (15 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 9,52900 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

22,87600 €
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B0440001 m3 Bloc de pedra procedent de la zona fins a 150 Kg, d'origen calcari o granític, inclòs transport
a l'obra

6,09600 €

Altres conceptes 11,17900 €

P-19 GN1ZZ001 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.

1.431,91 €

Altres conceptes 1.431,91000 €

P-20 GN1ZZ002 u 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

2.469,33 €

BN1BZ002 u Comporta de 1600x3000 mm realitzada en xapa de 8 mm de gruix reforçada amb angle de
80 mm, pintada amb una capa de impimació i una de quitrà

2.178,00000 €

Altres conceptes 291,33000 €

P-21 GN1ZZ003 u Construcció de cremalleres noves per accionar comportes 228,00 €

Sense descomposició 228,00000 €

P-22 GN1ZZ004 u Alleugeriment, engreixat i posada en servei d'una comporta existent en bon estat 968,00 €

Sense descomposició 968,00000 €

P-23 GN1ZZ005 u 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.

4.225,00 €

Sense descomposició 4.225,00000 €

P-24 GN1ZZ006 u Muntatge de comportes noves o velles reparades; inclou el muntatge dels mecanismes
d'actuació, cremalleres i posda en marxa.

1.063,00 €

Sense descomposició 1.063,00000 €

P-25 GR3PU010 m3 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

2,92 €

Altres conceptes 2,92000 €

P-26 GR41642D u 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

142,14 €

BR41642D u 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

135,37000 €

Altres conceptes 6,77000 €

P-27 GR455229 u 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

61,74 €

BR455229 u 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

58,80000 €

Altres conceptes 2,94000 €

P-28 GR614111 u 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

26,89 €

B0111000 m3 Aigua 0,07042 €

Altres conceptes 26,81958 €

P-29 GR720001 m2 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

1,19 €

Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
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BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 0,11400 €

B0111000 m3 Aigua 0,02934 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,13240 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,26272 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,01640 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,14720 €

Altres conceptes 0,48794 €

Riudellots de la Selva, juny de 2019
El redactor del projecte,

Joan Macarro Ortega
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat número 20.306
ABM, Serveis d´Enginyeria i Consulting, S.L.
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  19065 LA PILASTRA01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22DU160 m2 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 (P - 8)

4.500,0000,96 4.320,00

2 G22TU102 m Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als
talls, mesurat sobre el perfil longitudinal (P - 9)

1.050,00017,07 17.923,50

3 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 16)

30,00019,86 595,80

CAPÍTOLTOTAL 01.01 22.839,30

OBRA PRESSUPOST  19065 LA PILASTRA01

CAPÍTOL MOTES PROVISIONALS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 7)

1.306,8005,56 7.265,81

2 G3J2U030 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs
subministrament i col· locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 11)

151,80029,69 4.506,94

3 G763R015 m2 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 (P - 15)

214,50010,54 2.260,83

4 G221U112 m3 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 (P - 5)

1.306,8002,99 3.907,33

CAPÍTOLTOTAL 01.02 17.940,91

OBRA PRESSUPOST  19065 LA PILASTRA01

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G221U010 m3 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 (P - 4)

204,0001,95 397,80

2 G222Z102 m3 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 (P - 6)

340,0007,79 2.648,60

CAPÍTOLTOTAL 01.03 3.046,40

EUR

Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
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OBRA PRESSUPOST  19065 LA PILASTRA01

CAPÍTOL CONNECTOR ICTÍCOLA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs
subministrament i col· locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 13)

22,40038,89 871,14

2 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs
subministrament i col· locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 12)

116,81334,03 3.975,15

3 G3J50006 m3 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 (P - 14)

116,81348,03 5.610,53

4 G315Z001 m3 Formigó en massa, HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, per a reperfilat
de resclosa (P - 10)

31,31081,41 2.548,95

5 GD57Z700 m2 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 (P - 18)

115,50049,68 5.738,04

6 G9GAZ015 m2 Col· locació de còdols de riera de 150 a 300mm, col.locat en fresc
sobre base de formigó HM-20. (P - 17)

19,36046,55 901,21

7 G214U070 m2 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 (P - 3)

1,270792,58 1.006,58

8 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 2)

3,26827,50 89,87

9 E81128A4 m2 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 (P - 1)

12,23848,50 593,54

CAPÍTOLTOTAL 01.04 21.335,01

OBRA PRESSUPOST  19065 LA PILASTRA01

CAPÍTOL ACTUACIONS EN COMPORTES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222Z102 m3 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 (P - 6)

100,0007,79 779,00

2 GN1ZZ001 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. (P
- 19)

2,0001.431,91 2.863,82

3 GN1ZZ002 u 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,

2,0002.469,33 4.938,66

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

es contempla aprofitar els suports de les comportes existents (P -
20)

4 GN1ZZ003 u Construcció de cremalleres noves per accionar comportes (P -
21)

1,000228,00 228,00

5 GN1ZZ004 u Alleugeriment, engreixat i posada en servei d'una comporta
existent en bon estat (P - 22)

1,000968,00 968,00

6 GN1ZZ005 u 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. (P - 23)

1,0004.225,00 4.225,00

7 GN1ZZ006 u Muntatge de comportes noves o velles reparades; inclou el
muntatge dels mecanismes d'actuació, cremalleres i posda en
marxa. (P - 24)

1,0001.063,00 1.063,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 15.065,48

OBRA PRESSUPOST  19065 LA PILASTRA01

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR3PU010 m3 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 (P - 25)

220,0002,92 642,40

2 GR720001 m2 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 (P - 29)

640,0001,19 761,60

3 GR614111 u 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 (P - 28)

40,00026,89 1.075,60

4 GR41642D u 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 (P - 26)

20,000142,14 2.842,80

5 GR455229 u 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 (P - 27)

20,00061,74 1.234,80

CAPÍTOLTOTAL 01.06 6.557,20

OBRA PRESSUPOST  19065 LA PILASTRA01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base
a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

1,0001.650,00 1.650,00

CAPÍTOLTOTAL 01.07 1.650,00

OBRA PRESSUPOST  19065 LA PILASTRA01

CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA000GR pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de la
construcció i demolició durant l'execució de les obres. (P - 0)

1,000675,00 675,00

EUR

Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
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CAPÍTOLTOTAL 01.08 675,00

OBRA PRESSUPOST  19065 LA PILASTRA01

CAPÍTOL ALTRES PARTIDES ALÇADES09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA0Z011 p.a Partida alçada a justificar per les mesures de prevenció de la llera
tals com la instal·lació de trampes temporals de sediments i
estipular un pla de salvament de les espècies autòctones. (P - 0)

1,0002.450,00 2.450,00

2 XPA0Z002 p.a Partida alçada a justificar per seguiment per avaluar la millora de
la connectivitat ecològica i l'efectivitat del dispositiu de pas per a
peixos (P - 0)

1,0006.500,00 6.500,00

3 XPA0Z003 p.a Cartell de difusió in situ de 90x90 cm amb doble suport de fusta
(P - 0)

1,000545,00 545,00

CAPÍTOLTOTAL 01.09 9.495,00

EUR



RESUM DEL PRESSUPOST





Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS 22.839,30
Capítol 01.02 MOTES PROVISIONALS 17.940,91
Capítol 01.03 MOVIMENT DE TERRES 3.046,40
Capítol 01.04 CONNECTOR ICTÍCOLA 21.335,01
Capítol 01.05 ACTUACIONS EN COMPORTES 15.065,48
Capítol 01.06 MESURES CORRECTORES 6.557,20
Capítol 01.07 SEGURETAT I SALUT 1.650,00
Capítol 01.08 GESTIÓ DE RESIDUS 675,00
Capítol 01.09 ALTRES PARTIDES ALÇADES 9.495,00

01 Pressupost  19065 LA PILASTRAObra 98.604,30

98.604,30

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 19065 LA PILASTRA 98.604,30
98.604,30

EUR



     



PRESSUPOST GENERAL 



     



Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 98.604,30

13 % Despeses generals SOBRE 98.604,30....................................................................... 12.818,56

6 % Benefici industrial SOBRE 98.604,30............................................................................ 5.916,26

Subtotal 117.339,12

21 % IVA SOBRE 117.339,12............................................................................................... 24.641,22

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 141.980,34

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT QUARANTA-UN MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS )

Riudellots de la Selva, juny de 2019
El redactor del projecte,

Joan Macarro Ortega
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat número 20.306
ABM, Serveis d´Enginyeria i Consulting, S.L.



 

ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSORCI DEL TER 

Identificació de la sessió  
Lloc: Manlleu 
Data: 10 de desembre de 2020 
Hora inici:13:00 hores 
Hora final: 13:30 hores 
Caràcter de la sessió: Extraordinària 

 
Assistents 
Àstrid Desset Desset, en representació de l’Ajuntament d’Anglès 
Xavier Vinyoles Compta, en representació de l’Ajuntament de Bescanó 
Enric Subils Quera, en representació de l’Ajuntament de Canet d’Adri 
Joan Adroher Feliu i la senyora Rosa Maria Vila Viader, en representació de 
l’Ajuntament de Flaçà 
Joan Pons Puntí, en representació de l’Ajuntament de l’Esquirol 
Aïda Canal Anglada, en representació de l’Ajuntament de les Masies de Roda 
Verònica Ruiz Leiva, en representació de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà 
Àlex Garrido Serra, en representació de l’Ajuntament de Manlleu 
Joaquim Colomer Cullell, en representació de l’Ajuntament de Ripoll i del Consell 
Comarcal del Ripollès 
Joan Moreno Parés, en representació de l’Ajuntament de Roda de Ter 
Anna Fusté Pujol, en representació de l’Ajuntament de Salt 
Ramon Roqué Riu, en representació de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
Xavier Mas Duque, en representació de Sant Jordi Desvalls 
Anna Vila Palol, en representació de l’Ajuntament de Setcases 
Ivette Font Font, en representació de l’Ajuntament de Vilanova de Sau 
 
Es fa constar que, d’acord amb els estatuts vigents, cada ens només ostenta un vot 
amb independència que sigui representat en aquesta reunió per més d’una persona. 
 
Delegacions de vot 
Consten les següents delegacions de vot: 
 

- Salvador Clarà Pons, en representació de l’Ajuntament d’Amer delega a la 
senyora Àstrid Desset Desset. 

- Lluís Freixa Vilardell, en representació de l’Ajuntament de Campllong delega a 
la senyora Àstrid Desset Desset. 

- Xavier Guitart Cano, en representació de l’Ajuntament de Camprodon delega al 
senyor Joaquim Colomer Cullell. 

- Joel Torcque Torres, en representació de l’Ajuntament de la Cellera de Ter 
delega a la senyora Àstrid Desset Desset. 

- Roser Estañol Torrent, en representació de l’Ajuntament de Cervià de Ter 
delega a la senyora Àstrid Desset Desset. 

- Josep Oliveras galí, en representació de l’Ajuntament de Foixà delega a la 
senyora Àstrid Desset Desset. 

- Jaume Ribas Faja, en representació de l’Ajuntament de Fornells de la Selva 
delega a la senyora Àstrid Desset Desset 

- Martí Terés Bonet, en representació de l’Ajuntament de Girona delega a la 
senyora Àstrid Desset Desset. 



 

- Jaume Fontdevila Tarabal, en representació de l’Ajuntament de Gualta delega 
al senyor Àlex Garrido. 

- Pere Miralpeix Ballús, en representació de l’Ajuntament de Gurb delega a la 
senyora Àstrid Desset Desset. 

- Josep Ferrer Vilavella, en representació de l’Ajuntament de la Tallada 
d’Empordà delega a la senyora Àstrid Desset Desset 

- Miquel Cortés Cardenal, en representació de l’Ajuntament de Quart delega a la 
senyora Àstrid Desset Desset 

- Arnau Basco Cirera, en representació de l’Ajuntament d’Orís delega a la 
senyora Àstrid Desset Desset. 

- Sílvia Brunet Roca, en representació de l’Ajuntament de Sant Gregori delega a 
la senyora Àstrid Desset Desset. 

- Joan Ramon Veciana Martínez, en representació de l’Ajuntament de Sant Hilari 
Sacalm delega al senyor Joaquim Colomer Cullell 

- Pere Pujolràs Feixas en representació de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis 
delega a la senyora Àstrid Desset Desset 

- Dolors Cambras Saqués en representació de l’Ajuntament de Sant Pau de 
Segúries delega al senyor Joaquim Colomer Cullell 

- Eva Viñolas Marín en representació de l’Ajuntament de Susqueda delega a la 
senyora Àstrid Desset Desset. 

- Arnau Roquer Rovira, en representació de l’Ajuntament de Tavertet delega a la 
senyora Àstrid Desset Desset 

- Marçal Ortuño Jolis, en representació de l’Ajuntament de Torelló delega al 
senyor Àlex Garrido 

- Natàlia Navarro Sastre, en representació de l’Ajuntament de Torroella de 
Montgrí delega a la senyora Àstrid Desset Desset. 

- Núria Roca Puigdemont en representació de l’Ajuntament de Verges delega a 
la senyora Àstrid Desset Desset 

- Jordi Busquets Parramón en representació de l’Ajuntament de Vilallonga de Ter 
delega al senyor Joaquim Colomer Cullell 

- Joaquim Vivas Vidal, en representació de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar 
delega a la senyora Àstrid Desset Desset 
 

 
Excusen la seva assistència i no han efectuat delegació 
Gemma Esteba i Blanquera, en representació de l’Ajuntament de Bordils 
Roger Puigdevall Mascort, en representació de l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí 
Sapresa 
Sergi Colomé Cormina, en representació de l’Ajuntament de Campdevànol 
Simon Rovira Puig, en representació de l’Ajuntament de Campelles 
Lluís Freixa Vilardell, en representació de l’Ajuntament de Campllong 
Eulàlia Ferrer Benito, en representació de l’Ajuntament de Celrà 
Joan Bonany Coll, en representació de l’Ajuntament de Colomers  
Èlia Bantí Alabau, en representació de l’Ajuntament de Jafre  
Andreu Llimós Parcerisses, en representació de l’Ajuntament de les Llosses  
Amadeu Rosell Martí, en representació de l’Ajuntament de Llanars 
Josep Coma Guitart, en representació de l’Ajuntament de Molló 
Sònia Muñoz Culubret, en representació de l’Ajuntament de Montesquiu  
Joan Pla Coll, en representació de l’Ajuntament d’Osor 
Sergi Brull Costa, en representació de l’Ajuntament de Pals 



 

Jaume Morera Tarruella, en representació de l’Ajuntament de Pardines 
Imma Constans Ruiz, en representació de l’Ajuntament de Queralbs 
Mònica Sanjaume Colomer, en representació de l’Ajuntament de Ribes de Freser 
Xevi López Cadena, en representació de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva 
Narcís Fajula Aulet, en representació de l’Ajuntament de Sarrià de Ter  
Sílvia Palhí Castaño, en representació de l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres 
Alfred Oliver Malagelada, en representació de l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet 
Marc Garcia Nadal, en representació de l’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí 
Joan Pla Calsina, en representació de l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena 
David Solà Rota, en representació de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora 
Pau Fernández Roca, en representació de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló 
Camil Adam Vilarrasa, en representació de l’Ajuntament de Santa Maria de Besora 
Jordi Molinas Cufí, en representació de l’Ajuntament de Serra de Daró 
Josep Antoni de la Mora Costas, en representació de l’Ajuntament de Tavèrnoles 
Francesc Xavier Díaz Serrano, en representació de l’Ajuntament de Ullà 
Maria Gràcia Serrats Paretas, en representació de l’Ajuntament d’Ultramort 
Albert Castells Vilalta, en representació de l’Ajuntament de Vic 
Maria Lluïsa Bautista Sánchez, en representació del Consell Comarcal d’Osona 
Francisco J. Pastor Núñez en representació del Consell Comarcal de la Selva 
Jordi Antúnez Callís i Marc Calvet Martí, en representació del Consell Comarcal del 
Baix Empordà 
Marc Sureda Xifre, en represenació del Consell Comoarcal del Gironès. 
 
Es fa constar de forma expressa que no ha assistit el representant del municipis de 
Fontanilles, i no consta el nomenament del corresponent representant. 
 
Director 
Sr. Ponç Feliu Latorre 
 
Secretari interventor 
Sr. Gerard Soldevila i Freixa 
  



 

ORDRE DEL DIA 

1- Benvinguda per part de l’Alcalde 
2- Salutació per part de la Presidenta del Consorci 
3- Expedient de contractació de la direcció d’obres i de la direcció de seguretat i salut 

del projecte de recuperació de la connectivitat al riu Ter entorn la resclosa de La 
Pilastra. 

4- Expedient de contractació de les obres del projecte de recuperació de la 
connectivitat al riu Ter entorn la resclosa de La Pilastra. 
 

1. BENVINGUDA 
L’Alcalde de Manlleu, il·lustríssim senyor Àlex Garrido i Serra, dona la benvinguda als 
membres assistents a l’Assemblea, i agraeix la presència en el Museu del Ter de totes 
les persones assistents. 
 
2. SALUTACIÓ PER PART DEL PRESIDENT DEL CONSORCI 
La president agraeix l’assistència dels membres de l’Assemblea i coment que es 
tracta d’una reunió extraordinària per tal d’aprovar dos punts en concret que urgeixen 
per bon funcionament del Consorci. 
 
3. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA DIRECCIÓ D’OBRES I DE LA 
DIRECCIÓ DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE RECUPERACIÓ DE LA 
CONNECTIVITAT AL RIU TER ENTORN LA RESCLOSA DE LA PILASTRA. 
 
MOTIVACIÓ 
 
I. Antecedents 
En data 9 de desembre de 2019 consta informe emès per la tècnica del Consorci que 
es transcriu a continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DEL 
TTFS EFA 218/16 WP5: CONTRACTACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES CORRESPONENTS AL 
PROJECTE EXECUTIU LA PROPOSTA DE RECUPERACIÓ DE LA 
CONNECTIVITAT AL RIU TER ENTORN LA RESCLOSA DE LA PILASTRA. 
 
Na Teia Puigvert i Picart, tècnica de projectes del Consorci del Ter, emet aquest 
informe no vinculant que s’emmarca en les competències de l’article 5 dels estatuts 
del Consorci del Ter que en determina les finalitats. Aquest informe ha de permetre 
valorar les ofertes rebudes i que així, si s’escau, els òrgans de govern competents del 
Consorci del Ter puguin adjudicar la contractació de la direcció facultativa i 
coordinació de seguretat i salut de les obres corresponents al projecte executiu la 
proposta de recuperació de la connectivitat al riu Ter entorn la resclosa de la Pilastra. 
 
ANTECEDENTS 
El Consorci del Ter participa com a soci en el projecte Turisme Transfronterer Fluvial 
Sostenible (TTFS). Es tracta d’un programa europeu que té per objectiu sensibilitzar 
sobre el valor dels rius, promovent les seves qualitats i protegint-les, alhora que 
fomenta el seu ús i gaudi. Aquest s'executarà entre els anys 2017 i 2020. 



 

Els socis del projecte, a més del Consorci del Ter, són l'Ajuntament de Girona, 
l'Ajuntament de Lleida, Turisme de Lleida, l'Oficina de Turisme de Perpinyà i la 
Communaute Urbaine Perpignan Mediterranee, que el lidera. 
El projecte TTFS  amb referència EFA 218/16 ha estat seleccionat en el marc del 
programa INTERREG V A Espanya‐França‐ Andorra – POCTEFA 2014‐2020 (2a 
Convocatòria). S’emmarca en l’ Eix 3–Promoure la protecció, la valorització i l’ús 
sostenible dels recursos locals, Prioritat d’Inversió 6c–Conservació, protecció, foment i 
desenvolupament del patrimoni natural i cultural, Objectiu Específic 6–Valoritzar el 
patrimoni natural i cultural mitjançant enfocaments conjunts de desenvolupament 
sostenible.  
L’objectiu del projecte és contribuir a la sensibilització ambiental i ciutadana sobre els 
valors naturals dels rius en espais urbans, facilitar l’accés i ús ciutadà dels espais 
fluvials i la creació de productes turístics fluvials sostenibles on el nexe són els rius 
pirenaics ‐ mediterranis. 
Els serveis tècnics del Consorci del Ter van redactar el maig de 2018 la memòria 
“Recuperació de la connectivitat de la Resclosa de la Pilastra entorn la Resclosa de la 
Pilastra”  d’acord amb les finalitats establertes en el Estatuts del Consorci del Ter de 
promoure i col·laborar en totes aquelles activitats conduents al desenvolupament de la 
conca fluvial del riu Ter des de la seva capçalera al Ripollès fins a la seva 
desembocadura a l’Empordà, vetllant per la conservació i millora de tot l’àmbit, sota 
criteris de millora de la qualitat natural i de vida i d’acord amb paràmetres de 
sostenibilitat. I d’acord amb el conveni de custòdia fluvial vigent entre el Consorci 
del Ter i l’Ajuntament de Bescanó que determina que: 
 L’Ajuntament de Bescanó encarrega al Consorci del Ter la realització de les 
actuacions d’estudi, programació i execució material de les tasques destinades a la 
conservació, restauració i manteniment dels ecosistemes associats a l’espai fluvial en 
l’àmbit del conveni.  
Aquesta proposta també intenta donar resposta a les inquietuds dels ajuntaments 
riberencs consorciats de Bescanó, Girona i Salt han transmès al Consorci, sobre la 
necessitat d’actuar en aquesta resclosa que és la captació de la Sèquia Monar, de la 
qual els tres ajuntaments en són propietaris.  
Amb la finalitat d’implementar les actuacions proposades, al maig de 2019 es va 
encarregar la redacció del projecte executiu corresponent a la proposta de 
recuperació de la connectivitat al riu ter entorn la resclosa de la Pilastra. 
El projecte es va aprovar inicialment en data 04/07/2019 pel Consell de Govern del 
Consorci del Ter.    
En data 08/11/2019 es va publicar al DOGC 7998 la Resolució TES/2861/2019, de 28 
d'octubre, d'informe d'impacte ambiental del Projecte de recuperació de la 
connectivitat al riu Ter entorn de la resclosa de la Pilastra, promogut i tramitat pel 
Consorci del Ter, al terme municipal de Bescanó (exp. OTAAGI20190169). Es resol 
que el projecte no s’ha de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental ordinària, 
atès que l’actuació prevista no té efectes adversos significatius sobre el medi ambient. 
Al novembre de 2019 s’obté el Text Refós del projecte que es redacta per tal 
d’incloure totes les consideracions i condicions establertes per les administracions en 
els corresponents informes. 
En data 14/11/2019 el Consell de Govern del Consorci del Ter aprova definitivament el 
projecte.  
Es preceptiu, que pel desenvolupament d’una obra d’aquesta tipologia, la contractació 
de la direcció facultativa de les obres i la figura del coordinador de seguretat i salut en 
fase d’execució. 



 

Tal i com s’ha comunicat des de Direcció, amb el vist-i-plau previ des d’Intervenció, el 
Consorci del Ter compta amb el finançament necessari per a poder executar la 
contractació amb càrrec a la partida 2020.1721T22799 del pressupost de despeses 
per a l’exercici 2020.  
 
OBJECTE DEL CONTRACTE 
L'objecte del contracte és la direcció de les obres i la coordinació de seguretat i salut 
en fase d’execució del projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu 
Ter a l’entorn de la Pilastra.  
El conjunt de prestacions que es volen contractar (direcció facultativa de les obres i 
coordinació de seguretat i salut) fan referència a una sola unitat funcional, és a dir, 
persegueixen una mateixa finalitat tècnica com és la intervenció tècnica dels 
professionals encarregats de dirigir la seva execució i la correcta aplicació de les 
mesures de seguretat i salut necessàries, en relació a les actuacions incloses en el 
projecte constructiu. 
La persona física o jurídica adjudicatària ha de prestar el servei de direcció d’obra i 
coordinació de seguretat i salut amb plena subjecció a la normativa legal que li sigui 
d'aplicació, així com a les especificacions tècniques contingudes en el present Plec. 
 Els treballs a realitzar per aquest contracte de servei seran els propis de la direcció 
d’obra, que exercirà l’adjudicatari amb personalitat i responsabilitat pròpies, i 
consistiran com a mínim, en les següents tasques: 
-El control de l’execució de l’obra dins els límits de preus, terminis i qualitat establerts 
en projecte objecte del contracte. 
-Revisió del projecte de les obres abans del seu inici, comprovant l’estat inicial del 
terreny i revisant els diferents treballs a realitzar, així com també l’oferta presentada 
pel contractista. Aprovació, si escau, del pla d’obra proposat o modificació del mateix. 
-Assistència a totes les visites d'obra que es realitzin a instàncies del Consorci del Ter. 
El Director de l’obra assistirà igualment a qualsevol visita d’obra o reunió que 
qualsevol de les parts (contractista o Consorci del Ter) sol·liciti.  
Elaboració i signatura de la següent documentació: 
-Redactar l’acta de comprovació de replanteig, prèvia a l’inici de les obres, juntament 
amb el personal el Consorci del Ter i l’empresa constructora adjudicatària, que serà la 
considerada a efecte d’inici de terminis d’execució total de l’obra. 
-Redactar informe de suficiència o esmena del Pla de Seguretat i Salut presentat per  
l’empresa constructora adjudicatària. 
-Assistir a les visites d’obra amb una freqüència mínima de dues visites setmanals, 
durant l'execució de les obres, així com de qualsevol altra visita o reunió que 
requereixi d’acta. Haurà d’assistir als serveis tècnics del Consorci del Ter.   
-Certificació d’obra per al pagament, si escau, de l’obra executada. 
-Actes de preus contradictoris si s’escau. Control i validació de les unitats noves 
d'obra no previstes al projecte, si s’escau. 
-Informe per a la recepció de les obres i certificació final d’obra. 
-Redactar l’acta de recepció de les obres, una vegada les obres es considerin que es 
troben en bon estat i de conformitat a les prescripcions i projecte tècnic.  
Quan les obres no es trobessin en estat de ser rebudes, s’haurà de fer constar així a 
l’acta i el Director de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les 
instruccions precises fixant un termini per remeiar-los. Si transcorregut el termini el 
contractista no ho hagués efectuat, podrà concedir-se-li un nou termini improrrogable 
o declarar resolt el contracte. 
-Llibre d’ordres 



 

-Actes de suspensió i d’aixecament de suspensió en el supòsit que fos necessària la 
seva elaboració. 
-Detectar qualsevol imprevist en l’execució de l’obra que sigui disconfome al projecte i 
proposar solucions en la seva execució. Redacció d’informe necessari en cas 
d’imposició de penalitats per execució de l’obra d’acord amb els plecs de clàusules del 
contracte. 
-Informe per a la modificació de l’obra en el supòsit que es donin les circumstàncies i 
es compleixin els requisits previstos a la LCSP i al contracte de l’execució de l’obra. 
-Redactar ajustos del projecte per adequació a l'estat real un cop efectuat el 
replantejament definitiu, ja sigui a l’inici de l’obra, durant o al final. Redacció del 
projecte “as built” de detall un cop finalitzada i degudament recepcionada l’obra. 
-Finalitzades les obres, es realitzarà una visita in situ en la que concorrerà la 
responsable del contracte o altre facultatiu designat pel Consorci del Ter, el facultatiu 
encarregat de la direcció de les obres, i el contractista, assistit si ho estima oportú del 
seu facultatiu, a partir de la qual es redactarà la certificació final d’obra. 
-Redactar, dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de 
garantia establert a l’obra (que no podrà ser inferior a un any), un informe sobre l’estat 
de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà exonerat de tota 
responsabilitat, llevat del que disposa l’article 244 de la LCSP, procedint-se a la 
devolució o cancel·lació de la garantia. 
Els treballs a realitzar per aquest contracte de servei seran els propis de la 
coordinació de seguretat i salut, que exercirà l’adjudicatari amb personalitat i 
responsabilitat pròpies, i consistiran com a mínim, en les següents tasques: 
- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció 
- Coordinar les activitats de l’obra per garantir que les empreses i els treballadors 
autònoms apliquin els principis generals de prevenció i, en especial, les tasques de 
l’article 10 del Reial Decret 1627/1997 
- Aprovar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista de les obres 
- Organitzar la coordinació de les activitats empresarials 
- Coordinar el control de l’aplicació dels mètodes de treball 
- Adoptar les mesures per el control d’accés a l’obra 
- Tenir cura del llibre d’incidències, que sempre ha d’estar a l’obra i ha de ser 
accessible a totes les persones que legalment hi tenen dret 
- Fer anotacions en el llibre d’incidències sobre el control i seguiment del Pla de 
seguretat i salut, quan sigui procedent 
- Advertir al contractista dels incompliments en matèria de seguretat i salut, i deixar-ne 
constància al llibre d’incidències 
- Notificar les anotacions fetes al llibre d’incidències al contractista afectat i als 
representants dels seus treballadors 
- Disposar (regular, decidir) la paralització de l’obra parcial o totalment en cas de risc 
greu o imminent per la seguretat i salut dels treballadors, i comunicar-ho a la inspecció 
de Treball, als contractistes i subcontractistes afectats i als representants dels seus 
treballadors 
- Enviar a la inspecció de Treball, en un termini de 24 hores, una còpia d’aquelles 
anotacions realitzades en el llibre d’incidències corresponents a l’incompliment 
d’advertències o observacions prèviament anotades o en cas d’haver-se disposat la 
paralització parcial o total de l’obra 
- Donar instruccions, suficients i adequades, abans de l’inici de les activitats o quan hi 
hagi un canvi de riscos, als empresaris concurrents a l’obra per a la prevenció dels 



 

riscos existents i sobre les mesures d’emergència. Aquestes instruccions s’han de 
donar per escrit quan els riscos siguin greus o molt greus 
-Establir tots els procediments necessaris com a tècnic Coordinador de Seguretat i 
Salut dins del marc  de la legislació vigent.  
Tota la documentació tècnica haurà de ser presentada a la seu Electrónica del 
Consorci del Ter.   
 
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  
El valor estimat del contracte es fixa en DEU MIL QUATRE-CENTS SIS EUROS 
(10.406,00€), dels quals VUIT MIL SIS-CENTS EUROS (8.600,00 €) corresponen a la 
base imposable i MIL VUIT-CENTS SIS EUROS (1.806,00 €) corresponents a l’IVA, 
calculat al 21%. 
Del total de la base imposable, SIS MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS (6.750 €, 
IVA exclòs) corresponen al preu de la Direcció d’Obra i MIL VUIT CENTS 
CINQUANTA EUROS (1.850,00 €, IVA exclòs) corresponen al preu de la Coordinació 
de Seguretat i Salut.  
 
 
 
 
 
 
 
INFORMO:  
Per a l’adjudicació de la contractació de la direcció facultativa i coordinació de 
seguretat i salut de les obres corresponents al projecte executiu la proposta de 
recuperació de la connectivitat al riu Ter entorn la resclosa de la Pilastra, vinculat al 
projecte EFA 218/16 Turisme Transfronterer Fluvial Sostenible (TTFS) es van 
demanar 3  pressupostos:  

- ESTUDI TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ CATALUNYA, SL 
- ABM SERVEIS D’ENGINYERA I CONSULTING SL 
- NWO CONSULTORS  

 
OFERTES REBUDES:  
El Sr. Sergio Pequeño, en nom de NWO CONSULTORS, va expressar que no estava 
en condicions de presentar proposta per càrrega de treball (mail del dia 28/11/2019 a 
les 09.07).  
 

 
PROPOSO 
Adjudicar el contracte corresponent als serveis de la direcció facultativa i coordinació 
de seguretat i salut de les obres corresponents al projecte executiu la proposta de 
recuperació de la connectivitat al riu Ter entorn la resclosa de la Pilastra, vinculat al 
projecte EFA 218/16 Turisme Transfronterer Fluvial Sostenible (TTFS) a ABM 

 BASE IMPOSABLE IVA IMPORT AMB IVA 
DO 6.750,00 € 1.417,50 € 8.167,50 € 
CSS 1.850,00 € 388,50 € 2.238,50 € 
 8.600,00 € 1.806,00 € 10.406,00 € 

BASE 
IMPOSABLE 
LICITACIÓ 

IVA 
LICITACI
Ó 

IMPORT AMB 
IVA 
LICITACIÓ 

ETC SL 
OFERTA 
IVA 
INCLÒS. 

ABM SL 
OFERTA 
IVA 
INCLÒS. 

8.600,00 € 1.806,00 € 10.406,00 € 10.406,0
0 € 

10.345,50
€ 



 

SERVEIS D’ENGINYERA I CONSULTING SL,  sempre i quan compleixi el marc legal 
vigent aplicable.”  
 
Queda informat i signo als efectes pertinents. 
 
II. Fonaments Jurídics  
La contractació a efectuar té la consideració de contracte menor de serveis, en virtut 
d’allò establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, on s’estableix que es considerarà contracte de serveis aquells 
consistents a desenvolupar una activitat o dirigides a obtenir un resultat diferent d’una 
obra o subministrament.  
   
L’article 118 de la Llei de Contractes del Sector Públic estableix que es consideraran 
contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, pel què fa 
als contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o serveis, sense perjudici d’allò que disposa l’article 229 en relació 
amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en l’àmbit estatal, extrem últim 
que no es dóna en el present supòsit de fet.  
 
De conformitat amb l’article 29.8 de la LCSP els contractes menors no podran tenir 
una duració superior a un any ni ser objecte de pròrroga.  
   
Pel què fa als contractes menors la tramitació de l’expedient exigeix que hi hagi 
informe de l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte, així mateix 
requerix l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura 
corresponent, que s’haurà d’emetre amb els requisits que les normes de 
desenvolupament de la Llei de Contractes del Sector públic determinin. En l’expedient 
ha de quedar justificat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit 
més contractes menors que individualment o conjuntament superin la xifra que consta 
en el paràgraf anterior, essent l’òrgan de contractació el que comprovi el compliment 
d’aquest requisit.  
   
Consta en l’expedient informe d’intervenció, garantint l’existència de crèdit suficient 
per fer front a les despeses derivades de l’adjudicació del contracte.  
   
En relació amb l’òrgan competent per resoldre, la competència per a dictar aquesta 
resolució li correspon al Consell de Govern, en virtut d’allò establert en els estatuts 
vigents del Consorci del Ter publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de 
data 15 d’abril de 2019, i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 15 
d’abril de 2019, s’emet la següent:  
   
DISPOSICIÓ 
L’Assemblea resol:  
   
Primer. Entendre per acreditada la necessitat de la despesa i el compliment dels 
requisits fixats en l’article 118 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, 
d’acord amb els antecedent i fonaments de dret que consten en aquesta resolució i en 
l’expedient, en relació a la contractació dels serveis de la direcció d’obres i de la 



 

direcció de seguretat i salut del projecte de recuperació de la connectivitat al riu Ter 
entorn la resclosa de La Pilastra. 
 
Segon. Adjudicar el contracte de referència a ABM Servei d’Enginyeria i Consulting, 
SL, amb CIF B17646563 per un import de 8.550,00.-€ (abans IVA), més un import de 
1.795,50.-€ en concepte d’IVA, resultant un import total de 10.345,50.-€ (IVA inclòs), i 
un termini de vigencia del contracte de 12 mesos.  
   
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa corresponent per import de 8.550,00.-€ 
(abans IVA), més un import de 1.795,50.-€ en concepte d’IVA, resultant un import total 
de 10.345,50.-€ (IVA inclòs), entès com a despesa anticipada que es realitzarà a 
l’exercici 2020 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1721T2279, de manera que es 
condiciona l’adjudicació a l’efectivitat de l’aplicació pressupostària corresponent. 
   
Quart. Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de servei 
s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de 
les regles generals de contractació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, i que el contractista adjudicatari no ha subscrit més 
contractes menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament similar a la 
del present contracte de servei, que pugui ser entesa com una unitat funcional que, 
individualment o conjuntament superin la xifra dels 15.000 euros durant l’actual 
exercici.  
   
Cinquè. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent avinent que en tot moment 
haurà d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb hisenda pública i amb la 
seguretat social, així com no podrà incórrer en cap de les prohibicions de contractar 
amb l’administració pública d’acord amb allò contemplat en l’article 71 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.  
   
Sisè. Comunicar al Registre Públic de Contractes les dades bàsiques del contracte 
segons el què preveu l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic.  
   
Setè. Publicar el contracte menor en el perfil del contractant, d’acord amb allò 
establert en l’article 118,4 i 63,4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes 
del Sector Públic.  
   
Vuitè. Publicar aquest acord en el portal de transparència municipal en virtut del què 
preveu l’article 13 de la Llei 9/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  
   
Novè. Fer avinent que contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via 
administrativa o tràmit qualificat, l’interessat/da pot recórrer potestativament en 
reposició, davant d’aquest mateix òrgan i en el termini d’un mes, comptadors des de la 
data de notificació de l’acord, o impugnar-lo directament davant dels jutjats 
contenciosos administratius de la província de Girona en el termini de dos mesos 
mitjançant la interposició d’un recurs contenciós administratiu. Si opta per recórrer en 
reposició, el recurs contenciós administratiu no es podrà interposar fins que el recurs 
de reposició es resolgui expressament o es desestimi de manera presumpta. El recurs 
de reposició s’entendrà desestimat de manera presumpta si en el termini d’un mes 



 

des de la seva interposició no s’ha notificat a l’interessat/da la seva resolució. No 
obstant, l’interessat pot interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient.” 
 
Votació 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents de l’Assemblea. 
 
 
4. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE 
RECUPERACIÓ DE LA CONNECTIVITAT AL RIU TER ENTORN LA RESCLOSA 
DE LA PILASTRA. 
 
 
MOTIVACIÓ 
I. Antecedents 
Per acord de l’Assemblea del Consorci del Ter de data 27 de setembre de 2018,  es 
va aprovar inicialment una memòria valorada denominada “Recuperació de la 
connectivitat del riu Ter entorn la Resclosa de la Pilastra (Sèquia Monar)” redactada 
pels serveis tècnics del Consorci €. Dita memòria es va sotmetre a informació pública 
mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 10 
d’octubre de 2018, no constant la presentació d’al·legacions, suggeriments, 
reclamacions i/o objeccions una vegada transcorregut el termini d’informació pública. 
 
En data 4 de juliol de 2019, El Consell de Govern del Consorci va aprovar el projecte 
executiu denominat “Recuperació de la connectivitat del riu Ter entorn la Resclosa de 
la Pilastra (Sèquia Monar)”, amb un import total de 141.980,34 euros (IVA inclòs). 
Aquest projecte es va sotmetre a informació pública durant el termini de trenta dies a 
comptar des de la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
que fou el 19 de juliol de 2019, als efectes que els interessats poguessin presentar les 
al·legacions reclamacions, suggeriments i/o objeccions que consideressin 
convenients. 
 
Transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagin presentat al·legacions, 
reclamacions, suggeriments i/o objeccions, el projecte denominat “Recuperació de la 
connectivitat del riu Ter entorn la Resclosa de la Pilastra (Sèquia Monar)”, amb un 
import total de 141.980,34 euros (IVA inclòs), ha quedat definitivament aprovat. 
 
Es considera necessari iniciar els tràmits per a l’adjudicació del projecte esmentat. En 
aquest sentit, s’ha de tenir ne compte els següents, 
 
II. Fonaments de dret 
Primer. Els contractes que celebrin les Administracions Públiques s'adjudicaran 
d’acord a les normes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(d'ara endavant LCSP). 
 
L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris 
d'adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el 
procediment obert o el procediment restringit. 
 



 

Els òrgans de contractació podran acordar la utilització d'un procediment obert 
simplificat en els contractes d'obres, subministrament i serveis quan es compleixin les 
dues condicions següents: 
 
a) Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 2.000.000 d'euros en el cas de 
contractes d'obres, i en el cas de contractes de subministrament i de serveis, que el 
seu valor estimat sigui igual o inferior a 100.000 euros. 
 
b) Que entre els criteris d'adjudicació previstos en el plec no hi hagi cap avaluable 
mitjançant judici de valor o, d'haver-los, la seva ponderació no superi el vint-i-cinc per 
cent del total, excepte en el cas de què el contracte tingui per objecte prestacions de 
caràcter intel·lectual, com els serveis d'enginyeria i arquitectura, en què la seva 
ponderació no podrà superar el quaranta-cinc per cent del total. 
 
En el present supòsit es planteja un contracte d’obres inferior als 2.000.000 d’euros, i 
alhora, tal i com s’acredita en els plecs de clàusules els criteris d’adjudicació tot són 
avaluables mitjançant una fórmula objectiva i matemàtica. 
 
Segon. La principal legislació aplicable es troba recollida en els articles 63, 99 a 102, 
116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i 
Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara 
endavant LCSP); El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic; El Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents després de l'entrada 
en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig). 
 
Tercer. La celebració de contractes per part de les Administracions Públiques 
requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà per l'òrgan de 
contractació motivant la necessitat del contracte i que haurà de ser publicat en el perfil 
de contractant. 
 
En l'expedient es justificarà adequadament: 
 
a) L'elecció del procediment de licitació. 
b) La classificació que s'exigeixi als participants. 
c) Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris 
que es tindran en consideració per adjudicar el contracte, així com les condicions 
especials d'execució d'aquest. 
d) El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que ho 
integren, incloent sempre els costos laborals si existissin. 
e) La necessitat de l'Administració a la qual es pretén donar satisfacció mitjançant la 
contractació de les prestacions corresponents; i la seva relació a fi del contracte, que 
haurà de ser directa, clara i proporcional. 
f) En els contractes de serveis, l'informe d'insuficiència de mitjans. 
g) La decisió de no dividir en lots l'objecte del contracte, si escau. 
 



 

Quart. De conformitat amb l'article 63 de la LCSP, en el cas de la informació relativa 
als contractes, haurà de publicar-se en el perfil de contractant almenys la següent 
informació: 
 
a) La memòria justificativa del contracte, l'informe d'insuficiència de mitjans en el cas 
de contractes de serveis, la justificació del procediment utilitzat per a la seva 
adjudicació quan s'utilitzi un procediment diferent de l'obert o del restringit, el plec de 
clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques que hagin de regir 
el contracte o els documents equivalents, si escau, i el document d'aprovació de 
l'expedient. 
 
b) L'objecte detallat del contracte, la seva durada, el pressupost base de licitació i 
l'import d'adjudicació, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. 
 
c) Els anuncis d'informació prèvia, de convocatòria de les licitacions, d'adjudicació i de 
formalització dels contractes, els anuncis de modificació i la seva justificació, els 
anuncis de concursos de projectes i de resultats de concursos de projectes, amb les 
excepcions establertes en les normes dels negociats sense publicitat. 
 
d) Els mitjans a través dels quals, si escau, s'ha publicitat el contracte i els enllaços a 
aquestes publicacions. 
 
e) El nombre i la identitat dels licitadors participants en el procediment, així com totes 
les actes de la mesa de contractació relatives al procediment d'adjudicació o, en el 
cas de no actuar la taula, les resolucions del servei o òrgan de contractació 
corresponent, l'informe de valoració dels criteris d'adjudicació quantificables mitjançant 
un judici de valor de cadascuna de les ofertes, si escau, els informes sobre les ofertes 
incurses en presumpció d'anormalitat a què es refereix l'article 149.4 i, en tot cas, la 
resolució d'adjudicació del contracte. 
 
Igualment seran objecte de publicació en el perfil de contractant la decisió de no 
adjudicar o celebrar el contracte, el desistiment del procediment d'adjudicació, la 
declaració de desert, així com la interposició de recursos i l'eventual suspensió dels 
contractes amb motiu de la interposició de recursos. 
 
Cinquè. La presentació d'ofertes i sol·licituds de participació es durà a terme utilitzant 
mitjans electrònics, de conformitat amb els requisits establerts en la Disposició 
Addicional quinzena. 
 
No obstant això el disposat en el paràgraf anterior, els òrgans de contractació no 
estaran obligats a exigir l'ocupació de mitjans electrònics en el procediment de 
presentació d'ofertes en els següents casos: 
 
a) Quan, a causa del caràcter especialitzat de la contractació, l'ús de mitjans 
electrònics requeriria eines, dispositius o formats d'arxiu específics que no estan en 
general disponibles o no accepten els programes generalment disponibles. 
b) Quan les aplicacions que suporten formats d'arxiu adequats per a la descripció de 
les ofertes utilitzen formats d'arxiu que no poden ser processats per altres programes 
oberts o generalment disponibles o estan subjectes a un règim de llicències d'ús 



 

privatiu i l'òrgan de contractació no pugui oferir-les per a la seva descàrrega o 
utilització a distància. 
c) Quan la utilització de mitjans electrònics requereixi equips ofimáticos especialitzats 
dels quals no disposen generalment els òrgans de contractació. 
d) Quan els plecs de la contractació requereixin la presentació de models físics o a 
escala que no poden ser transmesos utilitzant mitjans electrònics. 
 
Pel que fa als intercanvis d'informació pels quals no s'utilitzin mitjans electrònics, 
l'enviament d'informació es realitzarà per correu o per qualsevol altre mitjà apropiat o 
mitjançant una combinació de correu o de qualsevol altre mitjà apropiat i de mitjans 
electrònics. En aquest cas, els òrgans de contractació indicaran en un informe 
específic les raons per les quals s'hagi considerat necessari utilitzar mitjans diferents 
dels electrònics. 
 
SISÈ. De conformitat amb l'article 99.3 de la LCSP, Sempre que la naturalesa o 
l'objecte del contracte ho permetin, haurà de preveure's la realització independent de 
cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, podent-se reservar 
lots de conformitat amb el que es disposa en la disposició addicional quarta. 
 
No obstant l'anterior, l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots l'objecte del 
contracte quan existeixin motius vàlids, que hauran de justificar-se degudament en 
l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres. 
 
En tot cas es consideraran motius vàlids, a l'efecte de justificar la no divisió en lots de 
l'objecte del contracte, els següents: 
 
a) El fet de què la divisió en lots de l'objecte del contracte comportés el risc de 
restringir injustificadament la competència. A l'efecte d'aplicar aquest criteri, l'òrgan de 
contractació haurà de sol·licitar informe previ a l'autoritat de defensa de la 
competència corresponent perquè es pronunciï sobre l'apreciació d'aquesta 
circumstància. 
b) El fet de què, la realització independent de les diverses prestacions compreses en 
l'objecte del contracte dificultés la correcta execució d'aquest des del punt de vista 
tècnic; o bé que el risc per a la correcta execució del contracte procedeixi de la 
naturalesa de l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de 
les diferents prestacions, qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió 
en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos extrems hauran 
de ser, si escau, justificats degudament en l'expedient. 
 
En el present supòsit s’ha considerat que no és possible la divisió per lots, ja que es 
complicaria la correcta execució des del punt de vista tècnic. 
 
Setè. De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP, l'adjudicació dels contractes es 
realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor 
relació qualitat-preu. 
 
Prèvia justificació en l'expedient, els contractes es podran adjudicar conformement a 
criteris basats en un plantejament que atengui a la millor relació cost-eficàcia, sobre la 
base del preu o cost, com el càlcul del cost del cicle de vida. 
 



 

La millor relació qualitat-preu s'avaluarà conformement a criteris econòmics i 
qualitatius. Els criteris qualitatius que estableixi l'òrgan de contractació per avaluar la 
millor relació qualitat-preu podran incloure aspectes mediambientals o socials, 
vinculats a fi del contracte. 
 
Els criteris qualitatius hauran d'anar acompanyats d'un criteri relacionat amb els 
costos el qual, a elecció de l'òrgan de contractació, podrà ser el preu o un 
plantejament basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida. 
 
Vuitè. La competència per a dictar aquesta resolució li correspon a l’assemblea 
d’acord amb allò establert en la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, així com també la competència atorgada a 
l’Assemblea en els propis estatuts del Consorci publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona de data 12 d’abril de 2019, i en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de data 15 d’abril de 2019. 
 
DISPOSICIÓ 
L’Assemblea resol: 
 
Primer. Considerar justificada la necessitat de dur a terme el contracte de les obres 
del projecte denominat “Recuperació de la connectivitat al riu Ter entorn la resclosa de 
La Pilastra”, com a contracte d’obres, expedient que es tramitarà ordinàriament per 
procediment obert simplificat, amb diversos criteris d’adjudicació, per un import de 
licitació de 141.980,34 euros (IVA inclòs), o sigui 117.339,12 euros (abans IVA) més el 
21% en concepte d’IVA. 
 
Segon. Aprovar l’expedient de contractació, el Plec de Clàusules Administratives i 
prescripcions tècniques ja recollides en el projecte esmentat. 
 
Tercer. Disposar l’aprovació anticipada de la despesa per a l’adjudicació, de manera 
que restarà condicionada l’adjudicació a l’obtenció del finançament i l’aplicació de la 
partida pressupostària corresponent de l’exercici 2020. 
 
Quart. Designar els membres de la Mesa de Contractació als següetns: 
 
Presidenta: Àstrid Desset Desset 
Vocals: Ponç Feliu Latorre, Teia Puigvert Picart, Lídia Traveria Riba i Anna Serra i 
Carbó 
Secretari: Gerard Soldevila Freixa 
 
Cinquè. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant del Consorci del Ter, 
atorgant un termini de vint dies des de la seva publicació als efectes que els 
interessats puguin presentar-se en el procés de contractació mitjançant el sobre únic 
digital. 
 
Sisè. Que es continuïn i compleixin els tràmits preceptius fins a l’adjudicació i 
formalització de l’esmentat contracte, facultant de forma expressa a la president per a 
signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme els anteriors acords 
així com la corresponent adjudicació i formalització en els paràmetres establerts per 
l’expedient i per l’ordenament jurídica. 



 

 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, la Presidenta aixeca la sessió en l'hora i en el dia 
indicats en l'encapçalament d'aquesta acta. 
 
Diligència de fe pública. Gerard Soldevila i Freixa, secretari del Consorci del Ter 
CERTIFICO que el contingut de l’acta plasma el desenvolupament de la sessió de la 
l’Assemblea General celebrada el dia 10 de desembre de 2019. I perquè així consti, 
estenc aquesta acta, per ordre i amb el vist i plau de la Presidenta del Consorci, 
senyora Àstrid Desset Desset. 
  

Vist i plau,  
 
 
 
 
 
Gerard Soldevila i Freixa      Àstrid Desset Desset 
Secretari interventor      Presidenta 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. DONAR COMPTE D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL DE GOVERN I 
RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA I RATIFICACIÓ. 
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2.- RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
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