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MEMÒRIA 

1. ANTECEDENTS 

 

El Pla Parcial del Sector P situat en terme municipal de Les Franqueses del Vallès, concretament en 

l’àmbit de Llerona gaudeix d’aprovació definitiva per part dels Serveis Territorial d’Urbanisme. Les 

obres d’urbanització del Sector P es van iniciar i per diversos motius van quedar aturades pendents 

de  l’acabament  de  la  urbanització  del  parc  del  Falgar  i  la  Verneda  que  són  les  zones  verdes  de 

l’esmentat sector urbanístic. Les obres d’urbanització del Sector P gaudien d’autorització d’obres de 

l’Agència Catalana de l’Aigua tal com s’ha adjuntat en un annex del present projecte. 

 

En aquests moments es planteja  la necessitat de  redactar un nou projecte per  l’acabament de  les 

obres dels parcs del Falgar i la Verneda per condicionar aquest exclusiu espai per l’ús ciutadà. Donats 

els moviments de terres que es van efectuar  i els nous criteris de  l’ACA un cop ha desenvolupat el 

PEF del Besòs han  fet necessari  redactar un nou estudi d’inundabilitat que permeti  comprovar  la 

idoneïtat de les activitats previstes en el nou parc. 

 

Aquest estudi determina les zones ocupades pels cabals de període de retorn de 10, 100 i 500 anys 

del riu Congost al seu pas pel Sector P i comprova com afecten als usos previstos. En aquest estudi 

s’analitza  la situació actual sobre  la  topografia de detall  i  fixa  les necessitats hidràuliques  i  la seva 

compatibilitat amb la qualificació urbanístics i amb els usos previstos. 

 

L’estudi d’inundabilitat s’ha portat a terme amb el programa de càlcul  informàtic Hec‐Ras utilitzant 

un plànol topogràfic detallat efectuat expressament actualitzat de la zona d’estudi a escala 1/250, en 

tres dimensions i en coordenades UTM, prenent com a base de càlcul els cabals i els paràmetres que 

figuren al Pla de l’Espai Fluvial (PEF) de la conca del Besòs al seu pas per Llerona i també segons les 

recomanacions sobre estudis d’inundabilitat d’àmbit local editades per l’agència. 

 

2. OBJECTE DEL PRESENT DOCUMENT 

 

L’objecte  del  present  document  és  determinar  les  zones  fluvials,  hídrica  i  urbanitzable  en 

compliment de  l’article 6 del Decret 305/2006 del Reglament de  la Llei d’Urbanisme del Pla Parcial 

del  Sector  P.  Aquesta  determinació  es  farà  segons  la metodologia  recomanada  per  l’ACA  com  a 

entitat  competent  en  matèria  d’aigües  i  de  qui  se’n  necessitarà  actualització  de  l’autorització 

d’obres. S’extreu a continuació l’article del Reglament d’Urbanisme que motiva el present estudi. 
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DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 
Article 6 

6.2 La zona fluvial és la part de la zona inundable que inclou la llera del riu i les seves riberes. Període 
de retorn de 10 anys. No hi pot admetre cap ús, llevat d’aquells previstos a la legislació aplicable en 
matèria de domini públic hidràulic. 

6.3  La zona de sistema hídric és la part de la zona inundable amb període de retorn de 100 anys. En 
la zona de sistema hídric el planejament urbanístic no pot admetre cap nova edificació o construcció 
ni  cap  ús  o  activitat  que  suposi  una modificació  sensible  del  perfil  natural  del  terreny,  que  pugui 
representar un obstacle al flux de l'aigua o l'alteració del règim de corrents en cas d’avinguda. 

Es consideren usos compatibles amb aquestes condicions els següents: 

a) Els usos agraris, sense que es pugui admetre cap  instal∙lació o edificació, ni tampoc  l’establiment 
d’hivernacles ni cap tipus de tancament de les parcel∙les. 

b) Els  parcs,  espais  lliures,  zones  enjardinades  i  usos  esportius  a  l'aire  lliure,  sense  edificacions  ni 
construccions de cap mena. 

c) Els llacunatges i les estacions de bombament d’aigües residuals o potables. 

d) L’establiment  longitudinal  d’infraestructures  de  comunicació  i  transport,  sempre  que permeti  la 
preservació del règim de corrents. 

e) La  implantació  d’infraestructures  de  serveis  i  canonades,  degudament  soterrades  i  protegides  i 
sempre que  es preservi  el  règim de  corrents  i  es garanteixi  la no afectabilitat a  la qualitat de  les 
aigües. 

f) Aquells altres usos previstos per la legislació aplicable en matèria de domini públic hidràulic. 

L’execució d’aquestes obres, que no han de generar problemes d’inundabilitat a terrenys externs al 
sector, ha de  constituir una  càrrega d’urbanització dels àmbits d’actuació urbanística en els quals 
estiguin inclosos els terrenys. 

6.4 La zona inundable és la part de la zona inundable amb període de retorn de 500 anys. En aquesta 
zona: 

a) No pot admetre àrees d’acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus d’edificació en la part de la 
zona inundable per episodis extraordinaris en què es produeixi la condició d’inundació greu.  

b) No pot admetre àrees d’acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus d’edificació, amb excepció 
de les destinades a usos industrials i d’emmagatzematge, en la part de la zona inundable per episodis 
extraordinaris en què es produeixi la condició d’inundació moderada. 

c) No està subjecte a  limitacions dels usos admissibles en  la part de  la zona  inundable per episodis 
extraordinaris en què es produeixi la condició d’inundació lleu. 

En  la  zona  inundable per episodis extraordinaris, el  règim d’usos establert deixa de  ser d’aplicació 
quan  el  planejament  urbanístic,  amb  l’informa  favorable  de  l’administració  hidràulica,  preveu 
l’execució  de  les  obres  necessàries  per  tal  que  les  cotes  definitives  resultants  de  la  urbanització 
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compleixin les condicions de grau de risc d’inundació adequades per a la implantació de l’ordenació i 
usos  establerts  per  l'indicat  planejament.  En  qualsevol  cas,  l’execució  d’aquestes  obres  ha  de 
constituir una càrrega d’urbanització dels àmbits d’actuació urbanística en els quals estiguin inclosos 
els terrenys. 

Les limitacions dels usos i construccions admissibles per part del planejament urbanístic no s’apliquen 
al  sòl  urbà,  ni  a  les  edificacions  que  siguin  objecte  de  protecció  pel  seu  valor  històric,  artístic, 
arquitectònic o industrial. 

 

3. PETICIONARI 

El present estudi d’inundabilitat del Sector Sector P el sol∙licita  l’Ajuntament de Les Franqueses del 

Vallès com a promotor de les obres del Sector P de Llerona. 

 

4. METODOLOGIA EMPRADA PER L’ESTUDI 

En el present estudi  s’han  considerat  les  característiques d’un  tram del  riu Congost de 2150m de 

longitud de manera que es puguin determinar els efectes en tot el tram estudiat. 

Els cabals de disseny han estat avaluats en base a  la  informació continguda en el PEF del Besòs pel 

riu Congost. 

Segons aquest els cabals de disseny pels diferents períodes de retorn i per cada llera, expressats en 

m³/s, són: 

 

Taula cabals de disseny, m³/s 

  Q500  Q100  Q10 

Riu Congost a l’alçada de 

Llerona 

1.227’5  782’4  290’5 

 

Aquests valors de cabal  i  la distribució de  lleres grafiats en el plànol anterior han estat els utilitzats 

en  tots els càlculs  realitzats en el present estudi  i  són els valors que contribueixen a delimitar  les 

zones inundable, hídrica i fluvial respectivament segons l’article 6 del Reglament d’Urbanisme vigent. 

 

Abans de l’inici dels càlculs s’ha procedit a recollir la informació cartogràfica de l’àmbit d’estudi i tota 

la conca a escala 1/1000, ampliant‐lo amb  la cartografia municipal que es disposa a escala 1/5000 

per acabar de definir tota la conca vessant. En aquest plànol s’ha estudiat l’estat actual analitzant el 

que succeiria en cas que passessin les avingudes de disseny per la llera actual. 
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Per a definir  la geometria de  l’estat actual de  les  lleres s’han realitzat seccions transversals a unes 

distàncies de 40m de mitjana, per poder analitzar la continuïtat del fil d’aigua i els efectes recíprocs 

de cada punt respecte els altres. 

 

Així s’han establert un total de 59 seccions transversals en la riera de Breda i 21 seccions al torrent 

d’entre 120  i 325 m d’amplada en  tota  la  longitud de  l’estudi que han permès  realitzar  totes  les 

simulacions  i càlculs amb bon coneixement de  les característiques geomètriques. Per a millorar els 

resultats s’ha efectuat una interpolació cada 5m entre les seccions reals. 

Els valors de  la  rugositat de Manning que  s’han pres en els càlculs,  s’han obtingut del mateix PEF 

redactat per  l’ACA. Així  s’ha pres un valor de n=0.042 per  la  llera en  tota  la  longitud, un altre de 

n=0.065 pels marges en tota la longitud i n= 0.041 per la plana d'inundació del Falgar. 

 

En l’àmbit d’estudi hi ha diverses obres de fàbrica que també s’han modelitzat convenientment. 

Obra de pas 1: es tracta del pont de la carretera de Llerona a l’Ametlla del Vallès, que es demostra 

que té capacitat suficient pel Q500. 

Obra  de  pas  2:    és  un  gual  que  creua  la  llera  a  nivell  amb  un  petit  pas  inferior  situat  davant 

l’aparcament del falgar  i el carrer Alemanya del polígon  industrial de Llerona. 

No té capacitat pel cabal de 2.5 anys de període de retorn. 

Obra de pas 3:  novament es tracta d’un pont, en aquest pas el pont nou que es va construir amb les 

obres d’urbanització del Sector P de Llerona i que gaudia de la seva pertinent 

autorització i té capacitat pel cabal de 500 anys. 

Obra  de  pas  4:    es  tracta  d’un  nou  gual  de  formigó  que  creua  a  nivell  la  riera  amb  uns  petits 

conductes  i que es  troba gairebé al  límit del  terme amb Canovelles. Té una 

capacitat similar al gual anterior, és a dir, no té capacitat pel cabal de 2.50anys 

de període de retorn. 

 

En l’anàlisi de l’estat actual s’ha considerat l’existència de totes aquestes estructures. 

Amb aquesta geometria  i els cabals  fixats s’han  fet diverses proves  i  iteracions per determinar  les 

condicions de contorn que eliminin els efectes produïts per  les característiques de  la  riera abans  i 

després  del  tram  d’estudi.  Aquestes  condicions  de  contorn  s’han  utilitzat  per  a  realitzar  tots  els 

estudis i simulacions. 

 

5. MODELITZACIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

Els  resultats  de  la modelització  efectuada  en  base  a  la metodologia  esmentada  anteriorment  de 

l’estat actual del territori són els grafiats en els plànols del present document i els recollits en l’annex 

pertinent. Modelitzant  la geometria actual amb els tres cabals de disseny es pot comprovar en els 

plànols adjunts l’àrea ocupada pel Q10, pel Q100 i pel Q500 (la zona fluvial, el sistema hídric i la zona 

inundable respectivament). S’ha realitzat la superposició d’aquestes zones amb el límit del pla parcial 

aprovat i els espais o usos previstos en el nou projecte per determinar les possibles incompatibilitats 

i  les mesures  a  adoptar  per  complir  amb  la  normativa  vigent.  Cal  recordar  que  la  totalitat  de  la 
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superfície del parc del Falgar i la Verneda està qualificat d’equipaments i zona verda de manera que 

urbanísticament és compatible amb un nivell d’inundació sempre que els usos siguin els compatibles 

amb els establerts en el mateix Reglament d’Urbanisme esmentat anteriorment. A aquests efectes 

en el plànol núm. 1.3 es realitza la superposició de les zones inundables i la planta projectada. 

 

En  aquest  es  pot  observar  que  el Q10  corresponent  a  la  zona  fluvial  no  supera  en  cap  punt  els 

marges  laterals de  la  llera. Respecte el Q100 es pot observar que en el marge esquerre ocupa una 

superfície important de la zona del Falgar, sobretot la corresponent a l’àrea ocupada pel llac. Aquest 

aspecte  permetrà  alimentar‐lo  esporàdicament  d’aigües  del  riu  i  crear  un  lleu  efecte  laminador 

d’aquestes avingudes. D’altra banda malgrat ocupar una superfície força important cal destacar que 

la làmina d’aigua és molt petita al passar per sobre la mota, de l’ordre de 10‐30cm entre les seccions 

480 i 430. un segon espai ocupat pel Q100 es troba en una franja d’uns 170m de longitud per uns 50 

d’amplada mitjana que es troba aproximadament a  la meitat de  la  longitud del Falgar. Finalment a 

causa del gual existent el Q100 ocupa part de  l’esplanada situada entre  l’antic edifici de recepció  i 

l’aparcament. Pel que fa referència a la zona inundable pel Q500 es comprova que ocupa bona part 

del parc del Falgar, sobretot  la zona del  llac  i els seus voltants. La meitat  longitudinal del parc més 

propera a la llera del riu i l’esplanada entre l’antic edifici i  

l’aparcament.  Cal  destacar  que  un  cop  passat  el  gual  que  porta  a  l’aparcament,  la  llera  del  riu 

Congost té capacitat suficient pel cabal de 500 anys de període de retorn de manera que el parc de la 

verneda no és inundable. 

 

Respecte  la  situació  dels  usos  previstos  i  la  seva  situació  es  comprova  que  els  usos  amb més 

presència humana,  les zones de picnic,  jocs  infantils, exercicis,... es troben tots ells fora de  la zona 

inundable,  així  com  també  la major  part  de  l’aparcament  i  part  de  l’esplanada  de  l’antic  edifici 

principal. D’altra banda  cal  recordar que aquests usos, en  tant que no hi ha edificacions  i  segons 

l’article 6.3 del  reglament de  la Llei d’Urbanisme  serien compatibles amb  la  seva  situació en zona 

inundable inclosa en zona de sistema hídric ja que com usos compatibles hi ha “parcs, espais lliures, 

xones  enjardinades  i  usos  esportius  a  l’aire  lliure”  entre  d’altres  com  “llacunatges,  estacions  de 

bombament,..”. 

 

Un cop determinada  la geometria actual del tram d’estudi s’han estimat els efectes que produirien 

els cabals de disseny per T=10, 100 i 500 anys i s’han aconseguit els resultats que poden observar‐se 

en  l’annex:  “Estudi  d’inundabilitat  de  la  situació  actual Q10, Q100  i Q500”,  on  s’inclou  el  perfil 

longitudinal del perfil d’aigua,  les seccions transversals  i  la cota d’aigua assolida en cada punt. Pot 

observar‐se una imatge en planta i en perfil dels resultats de la modelització. 
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6. CONCLUSIÓ 

Amb  tots  els  punts  i  els  documents  adjunts  pot  considerar‐se  suficientment  detallat  el  present 

document per a que pugui servir de base a l’actualització de l’autorització d’obres 

 

Les Franqueses del Vallès, març de 2.014 
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Josep Barberillo i Gesa 
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APÈNDIX NÚM. 9.1 

ESTUDI D’INUNDABILITAT. ESTAT ACTUAL 
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HEC-RAS  Plan: EActual+QPEF   River: Riu Congost   Reach: Parc El Falgar
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Parc El Falgar 590     Q10 290.50 187.30 191.70 190.83 191.98 0.003642 2.37 122.46 56.39 0.51
Parc El Falgar 590     Q100 782.40 187.30 193.41 192.25 194.02 0.004018 3.46 227.05 66.68 0.58
Parc El Falgar 590     Q500 1227.50 187.30 194.61 193.21 195.34 0.003463 3.87 361.89 115.05 0.57

Parc El Falgar 580     Q10 290.50 187.25 191.58 190.59 191.84 0.003080 2.24 129.43 56.58 0.47
Parc El Falgar 580     Q100 782.40 187.25 193.28 192.01 193.86 0.003762 3.37 232.79 66.69 0.56
Parc El Falgar 580     Q500 1227.50 187.25 194.53 192.99 195.19 0.003061 3.70 382.50 113.89 0.53

Parc El Falgar 570     Q10 290.50 187.30 190.83 190.83 191.58 0.015546 3.84 75.74 50.53 1.00
Parc El Falgar 570     Q100 782.40 187.30 192.25 192.25 193.56 0.013003 5.07 154.44 59.03 1.00
Parc El Falgar 570     Q500 1227.50 187.30 193.21 193.21 194.90 0.011832 5.75 213.92 66.00 0.99

Parc El Falgar 560     Q10 290.50 187.04 190.39 189.94 190.79 0.006753 2.80 103.66 59.47 0.68
Parc El Falgar 560     Q100 782.40 187.04 191.97 191.27 192.73 0.005874 3.87 208.14 94.76 0.69
Parc El Falgar 560     Q500 1227.50 187.04 193.29 192.36 194.06 0.004032 4.03 352.07 113.47 0.61

Parc El Falgar 550     Q10 290.50 187.01 190.01 189.67 190.45 0.008276 2.95 98.40 61.21 0.74
Parc El Falgar 550     Q100 782.40 187.01 191.79 190.97 192.47 0.004996 3.66 216.81 78.26 0.65
Parc El Falgar 550     Q500 1227.50 187.01 193.19 191.97 193.89 0.003378 3.82 367.11 113.83 0.57

Parc El Falgar 540     Q10 290.50 186.66 189.78 189.18 190.10 0.004763 2.51 115.69 70.76 0.58
Parc El Falgar 540     Q100 782.40 186.66 191.62 190.45 192.22 0.003659 3.42 228.69 75.46 0.57
Parc El Falgar 540     Q500 1227.50 186.66 192.87 191.34 193.70 0.003428 4.02 305.56 93.99 0.58

Parc El Falgar 535     Bridge

Parc El Falgar 530     Q10 290.50 186.27 188.82 188.67 189.44 0.011240 3.50 83.04 54.15 0.87
Parc El Falgar 530     Q100 782.40 186.27 189.83 190.10 191.55 0.017219 5.82 134.49 58.84 1.15
Parc El Falgar 530     Q500 1227.50 186.27 190.81 191.11 193.01 0.015131 6.58 186.45 64.12 1.13

Parc El Falgar 520     Q10 290.50 185.84 188.50 188.28 189.02 0.010101 3.21 90.39 57.65 0.82
Parc El Falgar 520     Q100 782.40 185.84 189.79 189.61 190.88 0.010618 4.61 169.56 64.84 0.91
Parc El Falgar 520     Q500 1227.50 185.84 190.23 190.54 192.18 0.016330 6.19 198.31 67.28 1.15

Parc El Falgar 510     Q10 290.50 185.15 188.17 187.85 188.63 0.008548 2.98 97.54 61.38 0.75
Parc El Falgar 510     Q100 782.40 185.15 189.54 189.16 190.44 0.008341 4.19 186.77 68.75 0.81
Parc El Falgar 510     Q500 1227.50 185.15 190.51 190.05 191.68 0.008000 4.81 255.33 73.83 0.83

Parc El Falgar 500     Q10 290.50 184.85 187.93 187.43 188.29 0.006333 2.66 109.22 64.69 0.65
Parc El Falgar 500     Q100 782.40 184.85 189.36 188.71 190.09 0.006342 3.78 206.74 71.77 0.71
Parc El Falgar 500     Q500 1227.50 184.85 190.53 189.59 191.31 0.004798 3.99 332.83 125.07 0.65

Parc El Falgar 490     Q10 290.50 185.02 187.46 187.23 187.95 0.009606 3.10 93.73 60.45 0.79
Parc El Falgar 490     Q100 782.40 185.02 188.67 188.51 189.73 0.010899 4.56 171.67 67.97 0.92
Parc El Falgar 490     Q500 1227.50 185.02 189.44 189.44 190.94 0.011838 5.44 226.48 82.41 0.99

Parc El Falgar 480     Q10 290.50 184.66 187.00 186.81 187.47 0.010247 3.05 95.38 66.73 0.81
Parc El Falgar 480     Q100 782.40 184.66 188.85 188.00 189.01 0.001482 1.89 442.75 174.20 0.35
Parc El Falgar 480     Q500 1227.50 184.66 188.54 188.55 190.37 0.016998 6.00 204.52 75.16 1.16

Parc El Falgar 470     Q10 290.50 183.88 186.62 186.39 187.07 0.009342 2.96 98.17 66.77 0.78
Parc El Falgar 470     Q100 782.40 183.88 188.14 187.59 188.33 0.001969 2.05 416.10 187.55 0.40
Parc El Falgar 470     Q500 1227.50 183.88 188.29 188.01 188.69 0.003972 3.01 443.89 188.25 0.57

Parc El Falgar 460     Q10 290.50 183.34 186.32 186.00 186.70 0.007750 2.75 105.72 69.80 0.71
Parc El Falgar 460     Q100 782.40 183.34 188.04 187.17 188.22 0.001847 2.10 437.01 209.80 0.39
Parc El Falgar 460     Q500 1227.50 183.34 187.90 187.75 188.41 0.005608 3.56 407.16 209.22 0.67

Parc El Falgar 450     Q10 290.50 183.19 185.96 185.70 186.37 0.008981 2.86 101.66 70.64 0.76
Parc El Falgar 450     Q100 782.40 183.19 187.61 186.90 187.77 0.001772 1.99 451.74 217.91 0.38
Parc El Falgar 450     Q500 1227.50 183.19 187.86 187.57 188.18 0.003311 2.86 509.42 240.23 0.52

Parc El Falgar 440     Q10 290.50 182.88 185.62 185.34 186.01 0.008419 2.79 104.06 71.44 0.74
Parc El Falgar 440     Q100 782.40 182.88 186.50 186.49 187.59 0.013196 4.63 169.11 75.93 0.99
Parc El Falgar 440     Q500 1227.50 182.88 187.82 187.15 188.05 0.002078 2.42 603.69 278.70 0.42

Parc El Falgar 430     Q10 290.50 182.39 185.33 184.93 185.67 0.006537 2.59 112.14 70.92 0.66
Parc El Falgar 430     Q100 782.40 182.39 187.05 186.08 187.21 0.001637 2.01 473.90 268.56 0.37
Parc El Falgar 430     Q500 1227.50 182.39 187.77 186.90 187.97 0.001565 2.27 673.72 285.83 0.37

Parc El Falgar 420     Q10 290.50 182.16 185.05 184.64 185.40 0.006608 2.63 110.55 69.39 0.66
Parc El Falgar 420     Q100 782.40 182.16 186.41 185.88 187.08 0.006129 3.65 224.18 187.81 0.70
Parc El Falgar 420     Q500 1227.50 182.16 187.71 186.90 187.91 0.001519 2.33 689.27 297.63 0.37

Parc El Falgar 410     Q10 290.50 181.62 184.88 184.27 185.16 0.004469 2.32 125.36 70.29 0.55
Parc El Falgar 410     Q100 782.40 181.62 186.15 185.51 186.75 0.005325 3.50 237.04 107.30 0.65
Parc El Falgar 410     Q500 1227.50 181.62 186.81 186.43 187.69 0.006170 4.27 322.93 144.16 0.73

Parc El Falgar 400     Q10 290.50 182.04 184.32 184.25 184.87 0.013598 3.28 88.65 68.67 0.92
Parc El Falgar 400     Q100 782.40 182.04 185.59 185.59 186.43 0.009375 4.15 207.69 134.90 0.85
Parc El Falgar 400     Q500 1227.50 182.04 186.01 186.28 187.28 0.012230 5.21 268.82 175.27 0.99

Parc El Falgar 390     Q10 290.50 181.54 183.75 183.49 184.18 0.009169 2.93 99.19 67.14 0.77
Parc El Falgar 390     Q100 782.40 181.54 185.12 184.79 185.86 0.007292 3.86 219.76 143.69 0.76
Parc El Falgar 390     Q500 1227.50 181.54 186.10 185.74 186.74 0.004686 3.80 393.99 189.81 0.64
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HEC-RAS  Plan: EActual+QPEF   River: Riu Congost   Reach: Parc El Falgar (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  

Parc El Falgar 380     Q10 290.50 179.80 183.40 183.11 183.82 0.008594 2.87 101.22 66.39 0.74
Parc El Falgar 380     Q100 782.40 179.80 184.73 184.32 185.52 0.007718 3.95 211.10 155.71 0.77
Parc El Falgar 380     Q500 1227.50 179.80 185.52 185.39 186.36 0.006429 4.29 347.10 195.27 0.73

Parc El Falgar 370     Q10 290.50 179.30 182.92 182.75 183.42 0.011321 3.15 92.36 64.65 0.84
Parc El Falgar 370     Q100 782.40 179.30 184.26 183.97 185.16 0.009333 4.21 191.91 121.28 0.84
Parc El Falgar 370     Q500 1227.50 179.30 185.40 185.04 186.09 0.004983 3.93 389.42 223.53 0.65

Parc El Falgar 360     Q10 290.50 179.08 182.55 182.22 182.96 0.008028 2.85 101.87 64.03 0.72
Parc El Falgar 360     Q100 782.40 179.08 183.90 183.46 184.73 0.007991 4.04 193.88 71.93 0.78
Parc El Falgar 360     Q500 1227.50 179.08 184.70 184.56 185.72 0.007360 4.59 300.51 153.68 0.79

Parc El Falgar 350     Q10 290.50 179.20 182.13 181.89 182.60 0.009423 3.03 95.96 62.84 0.78
Parc El Falgar 350     Q100 782.40 179.20 183.47 183.14 184.38 0.008937 4.22 185.86 79.58 0.83
Parc El Falgar 350     Q500 1227.50 179.20 184.21 184.22 185.39 0.008873 4.92 276.73 131.82 0.86

Parc El Falgar 340     Q10 290.50 178.85 181.88 181.46 182.25 0.006549 2.69 107.89 64.44 0.66
Parc El Falgar 340     Q100 782.40 178.85 183.27 182.70 184.01 0.006631 3.83 210.21 107.85 0.73
Parc El Falgar 340     Q500 1227.50 178.85 184.01 183.78 184.98 0.006754 4.50 303.69 136.34 0.76

Parc El Falgar 330     Q10 290.50 178.61 181.66 181.15 181.99 0.005557 2.55 113.90 65.13 0.62
Parc El Falgar 330     Q100 782.40 178.61 183.05 182.39 183.74 0.005991 3.70 218.96 107.66 0.69
Parc El Falgar 330     Q500 1227.50 178.61 183.86 183.49 184.69 0.005576 4.19 334.16 143.87 0.70

Parc El Falgar 320     Q10 290.50 178.48 181.37 180.92 181.72 0.006324 2.65 109.63 65.27 0.65
Parc El Falgar 320     Q100 782.40 178.48 182.71 182.16 183.46 0.006779 3.84 209.55 100.04 0.73
Parc El Falgar 320     Q500 1227.50 178.48 183.42 183.24 184.41 0.007105 4.52 303.19 137.35 0.78

Parc El Falgar 310     Q10 290.50 178.81 180.73 180.73 181.38 0.015983 3.57 81.44 62.76 1.00
Parc El Falgar 310     Q100 782.40 178.81 182.01 182.01 183.12 0.012563 4.67 168.88 87.48 0.97
Parc El Falgar 310     Q500 1227.50 178.81 182.89 182.89 184.08 0.009628 4.96 274.63 149.73 0.89

Parc El Falgar 300     Q10 290.50 176.90 180.70 179.17 180.85 0.001442 1.70 170.64 64.18 0.33
Parc El Falgar 300     Q100 782.40 176.90 181.97 180.51 182.43 0.003001 3.04 265.37 102.45 0.51
Parc El Falgar 300     Q500 1227.50 176.90 182.36 181.42 183.25 0.005146 4.24 305.59 103.39 0.67

Parc El Falgar 290     Q10 290.50 177.75 180.34 179.95 180.68 0.006675 2.60 112.83 78.91 0.66
Parc El Falgar 290     Q100 782.40 177.75 181.78 181.23 182.24 0.004202 3.14 288.72 159.98 0.59
Parc El Falgar 290     Q500 1227.50 177.75 182.20 181.94 182.93 0.005816 4.04 355.87 160.19 0.70

Parc El Falgar 285     Bridge

Parc El Falgar 280     Q10 290.50 176.19 178.50 178.98 180.06 0.054160 5.54 52.46 52.17 1.76
Parc El Falgar 280     Q100 782.40 176.19 179.56 180.23 181.83 0.035333 6.68 117.18 63.40 1.57
Parc El Falgar 280     Q500 1227.50 176.19 181.18 181.42 182.69 0.011271 5.46 229.75 101.32 0.97

Parc El Falgar 270     Q10 290.50 174.47 176.67 177.20 178.30 0.041958 5.65 51.45 41.04 1.61
Parc El Falgar 270     Q100 782.40 174.47 177.87 178.64 180.43 0.035316 7.09 110.31 54.75 1.59
Parc El Falgar 270     Q500 1227.50 174.47 178.77 179.62 181.69 0.027233 7.57 162.11 59.75 1.47

Parc El Falgar 260     Q10 290.50 173.14 176.68 176.28 177.17 0.007934 3.12 93.06 51.62 0.74
Parc El Falgar 260     Q100 782.40 173.14 177.33 177.78 179.22 0.021922 6.08 128.72 56.16 1.28
Parc El Falgar 260     Q500 1227.50 173.14 178.11 178.76 180.64 0.021890 7.05 174.12 60.53 1.33

Parc El Falgar 250     Q10 290.50 172.87 176.33 176.00 176.84 0.008715 3.17 91.50 53.12 0.77
Parc El Falgar 250     Q100 782.40 172.87 177.76 177.45 178.78 0.009165 4.47 174.86 62.65 0.85
Parc El Falgar 250     Q500 1227.50 172.87 178.70 178.41 180.07 0.009261 5.19 236.51 68.13 0.89

Parc El Falgar 240     Q10 290.50 171.77 176.09 175.49 176.51 0.006668 2.87 101.09 55.04 0.68
Parc El Falgar 240     Q100 782.40 171.77 177.48 177.03 178.41 0.008020 4.28 182.85 62.61 0.80
Parc El Falgar 240     Q500 1227.50 171.77 178.39 177.99 179.70 0.008629 5.07 242.10 67.72 0.86

Parc El Falgar 230     Q10 290.50 171.53 175.46 175.23 176.13 0.011417 3.64 79.75 45.16 0.88
Parc El Falgar 230     Q100 782.40 171.53 177.12 176.83 178.03 0.009295 4.22 185.44 72.20 0.84
Parc El Falgar 230     Q500 1227.50 171.53 178.22 177.66 179.30 0.007303 4.61 266.00 74.87 0.78

Parc El Falgar 220     Q10 290.50 171.50 175.04 174.82 175.65 0.010982 3.46 84.05 50.32 0.85
Parc El Falgar 220     Q100 782.40 171.50 176.49 176.30 177.61 0.010596 4.70 166.61 61.06 0.91
Parc El Falgar 220     Q500 1227.50 171.50 177.27 177.27 178.92 0.012045 5.69 215.78 65.13 1.00

Parc El Falgar 210     Q10 290.50 171.36 174.69 174.24 175.14 0.007223 2.99 97.11 53.50 0.71
Parc El Falgar 210     Q100 782.40 171.36 176.11 175.71 177.07 0.008366 4.35 179.81 62.69 0.82
Parc El Falgar 210     Q500 1227.50 171.36 177.09 176.69 178.37 0.008373 5.02 244.61 68.66 0.85

Parc El Falgar 200     Q10 290.50 171.17 174.39 174.10 174.91 0.009296 3.18 91.43 55.60 0.79
Parc El Falgar 200     Q100 782.40 171.17 175.87 175.50 176.82 0.008535 4.33 180.63 64.22 0.82
Parc El Falgar 200     Q500 1227.50 171.17 176.87 176.43 178.12 0.008206 4.97 247.21 69.24 0.84

Parc El Falgar 190     Q10 290.50 170.64 174.21 173.84 174.67 0.007875 2.98 97.37 57.27 0.73
Parc El Falgar 190     Q100 782.40 170.64 175.75 175.21 176.59 0.007133 4.06 192.75 65.79 0.76
Parc El Falgar 190     Q500 1227.50 170.64 176.77 176.13 177.88 0.006928 4.68 262.32 70.45 0.77

Parc El Falgar 180     Q10 290.50 170.33 173.87 173.43 174.29 0.007058 2.87 101.23 58.22 0.69
Parc El Falgar 180     Q100 782.40 170.33 175.52 174.81 176.26 0.005952 3.82 205.06 67.15 0.70

2



HEC-RAS  Plan: EActual+QPEF   River: Riu Congost   Reach: Parc El Falgar (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Parc El Falgar 180     Q500 1227.50 170.33 176.60 175.72 177.57 0.005767 4.38 280.11 72.47 0.71

Parc El Falgar 170     Q10 290.50 170.21 173.67 173.04 174.02 0.005147 2.61 111.36 57.92 0.60
Parc El Falgar 170     Q100 782.40 170.21 175.35 174.43 176.01 0.005121 3.61 217.00 68.44 0.65
Parc El Falgar 170     Q500 1227.50 170.21 176.44 175.38 177.33 0.005019 4.17 294.09 73.00 0.66

Parc El Falgar 165     Bridge

Parc El Falgar 160     Q10 290.50 170.08 173.11 172.76 173.54 0.007642 2.90 100.10 59.79 0.72
Parc El Falgar 160     Q100 782.40 170.08 174.56 174.06 175.42 0.007351 4.11 190.58 64.93 0.76
Parc El Falgar 160     Q500 1227.50 170.08 175.52 174.96 176.71 0.007472 4.83 254.18 68.16 0.80

Parc El Falgar 150     Q10 290.50 170.02 172.84 172.30 173.21 0.005953 2.71 107.00 58.81 0.64
Parc El Falgar 150     Q100 782.40 170.02 174.33 173.68 175.10 0.006316 3.89 201.13 66.96 0.72
Parc El Falgar 150     Q500 1227.50 170.02 175.33 174.60 176.38 0.006458 4.54 270.35 72.32 0.75

Parc El Falgar 140     Q10 290.50 169.75 172.21 171.88 172.68 0.008215 3.06 95.04 55.55 0.75
Parc El Falgar 140     Q100 782.40 169.75 173.64 173.26 174.60 0.008511 4.33 180.68 63.97 0.82
Parc El Falgar 140     Q500 1227.50 169.75 174.62 174.21 175.89 0.008421 4.99 246.13 69.75 0.85

Parc El Falgar 130     Q10 290.50 169.55 171.88 171.55 172.35 0.008132 3.04 95.50 55.60 0.74
Parc El Falgar 130     Q100 782.40 169.55 173.26 172.92 174.25 0.008983 4.42 177.07 63.11 0.84
Parc El Falgar 130     Q500 1227.50 169.55 174.16 173.87 175.53 0.009416 5.20 235.99 68.02 0.89

Parc El Falgar 120     Q10 290.50 169.38 171.32 171.32 172.02 0.015523 3.70 78.45 55.92 1.00
Parc El Falgar 120     Q100 782.40 169.38 172.66 172.66 173.90 0.012940 4.94 158.43 63.56 1.00
Parc El Falgar 120     Q500 1227.50 169.38 173.59 173.59 175.17 0.011942 5.58 219.83 68.82 1.00

Parc El Falgar 110     Q10 290.50 168.33 170.47 170.72 171.53 0.025847 4.57 63.58 48.27 1.27
Parc El Falgar 110     Q100 782.40 168.33 171.73 172.12 173.49 0.021414 5.87 133.18 60.00 1.26
Parc El Falgar 110     Q500 1227.50 168.33 172.58 173.05 174.79 0.019126 6.58 186.50 64.87 1.24

Parc El Falgar 100     Q10 290.50 167.65 170.54 170.02 170.96 0.006513 2.86 101.56 55.04 0.67
Parc El Falgar 100     Q100 782.40 167.65 172.10 171.48 172.93 0.006717 4.04 193.86 63.77 0.74
Parc El Falgar 100     Q500 1227.50 167.65 173.13 172.44 174.24 0.006757 4.67 262.84 69.54 0.77

Parc El Falgar 90      Q10 290.50 167.25 170.20 169.69 170.62 0.006390 2.86 101.44 54.30 0.67
Parc El Falgar 90      Q100 782.40 167.25 171.73 171.14 172.58 0.006910 4.10 190.66 62.66 0.75
Parc El Falgar 90      Q500 1227.50 167.25 172.73 172.11 173.90 0.007099 4.78 256.55 68.09 0.79

Parc El Falgar 80      Q10 290.50 167.32 169.97 169.45 170.36 0.005948 2.78 104.46 55.31 0.65
Parc El Falgar 80      Q100 782.40 167.32 171.48 170.85 172.30 0.006572 4.02 194.81 63.61 0.73
Parc El Falgar 80      Q500 1227.50 167.32 172.48 171.80 173.61 0.006759 4.70 260.99 68.36 0.77

Parc El Falgar 70      Q10 290.50 167.26 169.46 169.27 170.01 0.010547 3.30 88.01 55.27 0.83
Parc El Falgar 70      Q100 782.40 167.26 170.98 170.63 171.96 0.008829 4.40 177.84 63.07 0.84
Parc El Falgar 70      Q500 1227.50 167.26 171.97 171.58 173.27 0.008542 5.05 243.08 68.12 0.85

Parc El Falgar 60      Q10 290.50 166.02 169.00 168.71 169.51 0.008834 3.19 91.17 52.75 0.77
Parc El Falgar 60      Q100 782.40 166.02 170.74 170.14 171.59 0.006800 4.08 191.72 62.45 0.74
Parc El Falgar 60      Q500 1227.50 166.02 171.74 171.10 172.88 0.006923 4.76 270.84 112.30 0.78

Parc El Falgar 50      Q10 290.50 165.78 168.86 168.14 169.20 0.004471 2.56 113.56 54.62 0.57
Parc El Falgar 50      Q100 782.40 165.78 170.66 169.58 171.30 0.004471 3.54 221.01 64.90 0.61
Parc El Falgar 50      Q500 1227.50 165.78 171.73 170.57 172.56 0.004470 4.09 326.55 110.12 0.63
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1. ANTECEDENTS 

Amb motiu de la redacció del Projecte d’urbanització del Sector P del T.M. de Les Franqueses del 

Vallès,  l’Ajuntament  va  sol∙licitar  autorització  a  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua,  en  data  30  de 

desembre de 2.005. 

 

En data 14 de desembre de 2.006,  l’ACA va emetre  informe  tècnic,  favorable a una part de  les 

obres  i desfavorable a d’altres, condicionades a  la presentació d’un projecte modificat. Aquesta 

resolució va ser emesa el 18 de desembre de 2.006. 

 

Després de posteriors gestions i tràmits, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès va presentar a 

l’ACA un exemplar de “Modificacions a l’àmbit del Falgar i La Verneda”, en data de juliol de 2.007. 

 

El 17 de juliol de 2.007 el tècnic encarregat de la Demarcació Territorial Tordera‐Besòs va emetre 

informe favorable a l’autorització de les obres. 

 

El 18 de juliol de 2.007 va ser emesa la proposta de resolució, signada pel Cap de la Demarcació 

Territorial Tordera‐Besòs, amb el vist‐i‐plau del Coordinador Territorial de Barcelona. 

2. RESOLUCIÓ DE L’ACA 

Després de les gestions realitzades i en base als antecedents i a les modificacions realitzades, El 18 

de  juliol de 2.007,  l’Agència Catalana de  l’Aigua, va resoldre autoritzar  les obres denegades per 

resolució  de  18  de  desembre  de  2.006,  d’acord  a  la  documentació  que  es  va  aportar  i  les 

condicions fixades a la citada resolució. 

 

A  l’apèndix següent s’adjunta  l’escrit de  resolució de  l’ACA, amb  la  relació dels antecedents de 

totes les gestions, i l’autorització de les obres, amb les característiques i les condicions fixades per 

l’ACA. 
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1.  CRITERIS DE XARXA NATURA 2.000 

La  Xarxa  Natura  2000  és  una  xarxa  europea  d’espais  naturals  protegits,  amb  l’objectiu  de  la 

conservació de  la biodiversitat de forma compatible amb el manteniment de  l’activitat humana que 

es desenvolupa  en  aquests  espais,  establint un marc  legal per  contribuir  a  la  conservació del  seu 

patrimoni  natural.  És  un  compromís  explícit  de  la  U.E.  per  col∙laborar  en  la  conservació  o 

restabliment dels hàbitats i les espècies més representatives o amenaçades, vulnerables o rares, amb 

la elaboració d’un pla de gestió,  conservació  i  seguiment, amb  la definició dels objectius,  criteris  i 

mides a desenvolupar al lloc protegit per garantir la conservació d’espais. 

El  marc  legal  és  la  Directiva  Aus  (79/409/CEE),  modificada  en  varies  ocasions  per  la  Directiva  

91/244/CEE i posteriorment per la 2009/147/CEE, amb la finalitat de protegir, gestionar i regular les 

espècies d’aus silvestres del territori europeu, establint un règim de protecció basat en la conservació 

d’hàbitats  i  regulació  de  la  seva  explotació  i  comercialització,  definint  les  ZEPA  (Zones  d’Especial 

Protecció  d’Aus)  amb  protecció  especial,  espècies  objecte  d’explotació  o  aus  susceptibles  de 

comercialització.  La  Directiva  Hàbitats  (92/43/CEE),  té  la  finalitat  de  mantenir  la  biodiversitat  i 

conservació d’espais ZEC (Zones d’Especial Conservació). En el present annex s’adjunta un extracte de 

la normativa, on inclou llistat d’hàbitats, espècies i mapes d’espais inclosos a les zones de protecció. 

L’objectiu  dels  estats  membres  de  la  Xarxa  Natura  2000,  és  el  compromís  de  la  conservació  o 

restabliment dels hàbitats i les espècies més representatives o amenaçades, vulnerables o rares, amb 

la elaboració d’un pla de gestió,  conservació  i  seguiment, amb  la definició dels objectius,  criteris  i 

mides a desenvolupar al lloc protegit per garantir la conservació de les ZEC. 

La  Directiva  estableix  que  els  Estats membres  fixaran  les mides  de  conservació  necessàries,  que 

implicaran adequats plans de gestió específics als llocs. Les competències ambientals a Espanya estan 

transferides a les Comunitats Autònomes en la seva major part. 

Els fons i subvencions dedicats a Natura 2000, es fan servir principalment per desenvolupar Plans de 

Gestió,  fonamentalment dedicats a ajudes ambientals. L’òrgan pagador és  la Comunitat Autònoma 

(Departament d’Agricultura) 
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2. CRITERIS DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL 

Donat que els terrenys objecte del present projecte es troben inclosos dins de l’àmbit de protecció de 

Xarxa  Natura  2000,  i  desprès  de  consultar  i  acordar  els  criteris  bàsics  amb  els  tècnics  de Medi 

Ambient de  la Generalitat competents en aquest projecte, es van considerar una sèrie de criteris  i 

principis  de  prevenció  i minimització  d’impacte  ambiental,  així  com  les mesures oportunes per  la 

conservació  de  la  biodiversitat,  el manteniment  i  la  compatibilitat  d’usos  entre  l’espai  natural  i 

l’activitat humana. 

El  punt  de  partida  és  la  necessitat  de  potenciar  i  respectar  la  flora  i  la  fauna,  i  en  aquest  sentit, 

s’ampliarà amb la flora autòctona d’ambient riberenc. Es pretén que les noves zones del parc siguin 

un complement de l’àrea fluvial existent aigües amunt del pont de l’Ametlla, situat a Llerona. 

Tal  i  com  ja  s’ha  comentat  a  la memòria  d’aquest  projecte,  en  aquest  sector  es  troben  quatre 

ecosistemes  diferenciats:  la  penya,  el  riu,  el  llac  i  les  zones  del  Falgar  i  la  Verneda  Es  pretén, 

mitjançant  criteris  de  disseny,  que  aquests  quatre  sistemes  estiguin  gradualment  comunicats  i 

comparteixin espai amb  l’activitat humana, de manera que el  llac,  les zones del Falgar  i  la Verneda 

facin de connexió entre el  riu  i  la penya,  i a més,  les zones d’esbarjo de  l’activitat humana estigui 

concentrada a prop de  la zona d’estacionament de vehicles  i  l’arribada al Parc des de  la carretera. 

D’aquesta forma, tot  i que els usuaris podran gaudir de l’entorn natural que els aporta els diferents 

ecosistemes, l’impacte ambiental es veurà reduït gradualment al apropar‐se al llac, on l’impacte serà 

mínim, contribuint a la conservació de la fauna i flora autòctones. 

D’aquesta manera, amb la correcta aplicació de tots els criteris bàsics, el projecte queda ben integrat 

dins de les pautes mediambientals que proposa la “Xarxa Natura 2000”. 
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4735 – 6.10.2006 41927

NOM CIENTÍFIC NOM CATALÀ NOM CASTELLÀ

Hieraaetus fasciatus Àliga cuabarrada Aguila perdicera

Hieraaetus pennatus Àliga calçada Aguila calzada

Lullula arborea Cotoliu Totovía

Sylvia undata Tallareta cuallarga Curruca rabilarga

ES5140017 Serra de Montsant i Pas de l’Ase

NOM CIENTÍFIC NOM CATALÀ NOM CASTELLÀ

Alcedo atthis Blauet Martín pescador

Anthus campestris Trobat Bisbita campestre

Aquila chrysaetos Àliga daurada Aguila real

Ardea purpurea Agró roig Garza imperial

Bubo bubo Duc Búho real

Calandrella brachydactyla Terrerola vulgar Terrera común

Caprimulgus europaeus Enganyapastors Chotacabras gris

Circaetus gallicus Àliga marcenca Aguila culebrera

Circus aeruginosus Arpella Aguilucho lagunero

Egretta garzetta Martinet blanc Garceta común

Emberiza hortulana Hortolà Escribano hortelano

Falco peregrinus Falcó Halcón peregrino

Galerida theklae Cogullada fosca Cogujada montesina

Gyps fulvus Voltor Buitre leonado

Hieraaetus fasciatus Àliga cuabarrada Aguila perdicera

Hieraaetus pennatus Àliga calçada Aguila calzada

Lullula arborea Cotoliu Totovía

Milvus migrans Milà negre Milano negro

Nycticorax nycticorax Martinet de nit Martinete

Oenanthe leucura Còlit negre Collalba negra

Pyrrhocorax pyrrhocorax Gralla de bec vermell Chova piquirroja

Sylvia undata Tallareta cuallarga Curruca rabilarga

ES5140018 El Montmell-Marmellar

NOM CIENTÍFIC NOM CATALÀ NOM CASTELLÀ

Alcedo atthis Blauet Martín pescador

Anthus campestris Trobat Bisbita campestre

Aquila chrysaetos Àliga daurada Aguila real

Bubo bubo Duc Búho real

Calandrella brachydactyla Terrerola vulgar Terrera común

Caprimulgus europaeus Enganyapastors Chotacabras gris

NOM CIENTÍFIC NOM CATALÀ NOM CASTELLÀ

Circaetus gallicus Àliga marcenca Aguila culebrera

Emberiza hortulana Hortolà Escribano hortelano

Falco peregrinus Falcó Halcón peregrino

Galerida theklae Cogullada fosca Cogujada montesina

Hieraaetus fasciatus Àliga cuabarrada Aguila perdicera

Lullula arborea Cotoliu Totovía

Oenanthe leucura Còlit negre Collalba negra

Sylvia undata Tallareta cuallarga Curruca rabilarga

ES5140019 Riu Gaià

NOM CIENTÍFIC NOM CATALÀ NOM CASTELLÀ

Alcedo atthis Blauet Martín pescador

Anthus campestris Trobat Bisbita campestre

Ardea purpurea Agró roig Garza imperial

Bubo bubo Duc Búho real

Burhinus oedicnemus Torlit Alcaraván

Calandrella brachydactyla Terrerola vulgar Terrera común

Caprimulgus europaeus Enganyapastors Chotacabras gris

Egretta garzetta Martinet blanc Garceta común

Emberiza hortulana Hortolà Escribano hortelano

Falco peregrinus Falcó Halcón peregrino

Galerida theklae Cogullada fosca Cogujada montesina

Hieraaetus fasciatus Àliga cuabarrada Aguila perdicera

Lullula arborea Cotoliu Totovía

Sterna sandvicensis Xatrac becllarg Charrán patinegro

Sylvia undata Tallareta cuallarga Curruca rabilarga

ES5140021 Obagues riu Corb

NOM CIENTÍFIC NOM CATALÀ NOM CASTELLÀ

Alcedo atthis Blauet Martín pescador

Aquila chrysaetos Àliga daurada Aguila real

Bubo bubo Duc Búho real

Caprimulgus europaeus Enganyapastors Chotacabras gris

Circaetus gallicus Àliga marcenca Aguila culebrera

Emberiza hortulana Hortolà Escribano hortelano

Galerida theklae Cogullada fosca Cogujada montesina

Hieraaetus pennatus Àliga calçada Aguila calzada

Lullula arborea Cotoliu Totovía

ANNEX 3

Llista d’espais proposats per formar part de la
xarxa Natura 2000 com a llocs d’importància co-
munitària (LIC)

Codi Nom espai
ES0000018 Prepirineu Central català
ES0000019 Aiguamolls de l’Alt Empordà
ES0000020 Delta de l’Ebre
ES0000021 Secans de Mas de Melons-

Alfés
ES0000022 Aigüestortes
ES0000146 Delta del Llobregat
ES5110001 Massís del Montseny
ES5110004 Serra de Catllaràs
ES5110005 Sistema transversal Català
ES5110007 Riu i Estanys de Tordera
ES5110008 Gallifa-Cingles de Bertí
ES5110009 Riera de Merlès
ES5110010 Sant Llorenç del Munt i l’Obac

Codi Nom espai
ES5110011 Serres del litoral septentrional
ES5110012 Montserrat-Roques Blanques-

riu Llobregat
ES5110013 Serres del Litoral central
ES5110014 Serra de Castelltallat
ES5110015 Sistema prelitoral central
ES5110016 Riera de Sorreigs
ES5110017 Costes del Maresme
ES5110018 Valls de l’Anoia
ES5110019 Carbassí
ES5110020 Costes del Garraf
ES5110021 Riera de la Goda
ES5110022 Capçaleres del Foix
ES5110023 Riera de Clariana
ES5110024 Serra de Collserola
ES5110025 Riu Congost
ES5120001 Alta Garrotxa-Massís de les

Salines
ES5120002 Capçaleres del Ter i del Freser

Codi Nom espai
ES5120003 Serra Cavallera
ES5120004 Zona Volcànica de la Garrot-

xa
ES5120005 Riu Llobregat d’Empordà-Ri-

era de Torrelles
ES5120006 Riu Brugent
ES5120007 Cap de Creus
ES5120008 Estany de Banyoles
ES5120009 Basses de l’Albera
ES5120010 Les Gavarres
ES5120011 Riberes del Baix Ter
ES5120012 Les Guilleries
ES5120013 Massís de les Cadiretes
ES5120014 L’Albera
ES5120015 Litoral del Baix Empordà
ES5120016 El Montgrí-Les Medes-El Baix

Ter
ES5120017 Estany de Sils-Riera de Santa

Coloma
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Codi Nom espai
ES5120018 Muntanyes de Rocacorba-

Puig de la Banya del Boc
ES5120019 Riberes de l’Alt Ter
ES5120020 Riu Llémena
ES5120021 Riu Fluvià
ES5120022 Riu Duran
ES5120023 Rieres de Xuclà i Riudelleques
ES5120024 Montgrony
ES5120025 Garriga d’Empordà
ES5120026 Tossa Plana de Lles-Puigpe-

drós
ES5120027 Rasos de Tubau
ES5120028 Vall del Rigart
ES5130001 Els Bessons
ES5130002 Riu Verneda
ES5130003 Alt Pallars
ES5130004 Baish Aran
ES5130005 Era Artiga de Lin-Eth Porti-

llon
ES5130006 Estanh de Vielha
ES5130007 Riberes de l’Alt Segre
ES5130008 Serra d’Aubenç i Roc de Co-

gul
ES5130009 Serra de Turp i Mora Condal-

Valldan
ES5130010 Serra de Boumort-Collegats
ES5130011 Riu de la Llosa
ES5130012 Vall Alta de Serradell-Serra de

Sant Gervàs
ES5130013 Aiguabarreig Segre-Cinca
ES5130014 Aiguabarreig Segre-Noguera

Pallaresa
ES5130015 Serres del Montsec, Sant Ma-

met i Mitjana
ES5130016 Valls del Sió-Llobregós
ES5130017 Basses de Sucs i Alcarràs
ES5130018 Estany d’Ivars-Vilasana
ES5130019 Estany de Montcortès
ES5130020 Aiguabarreig Segre-Noguera

Ribagorçana
ES5130021 Secans de la Noguera
ES5130022 La Torrassa
ES5130023 Beneïdor
ES5130024 La Faiada de Malpàs i Camba-

tiri
ES5130025 Bellmunt-Almenara
ES5130026 Serra de Prada-Castellàs
ES5130027 Obagues de la riera de Madro-

na
ES5130028 Ribera Salada
ES5130029 Serres de Queralt i Els Tossals-

Aigua d’Ora
ES5130030 Estanys de Basturs
ES5130032 Vessants de la Noguera Riba-

gorçana
ES5130034 Riu Garona
ES5130035 plans de la Unilla
ES5130036 plans de Sió
ES5130037 Secans de Belianes-Preixana
ES5130038 Secans del Segrià i Utxesa
ES5130039 Vall de Vinaixa
ES5140001 Litoral meridional tarragoní
ES5140002 Serra de Godall
ES5140003 Ribera de l’Algars
ES5140004 Sèquia Major
ES5140005 Serra de Montsià
ES5140006 Serres de Cardó-El Boix
ES5140007 Costes del Tarragonès
ES5140008 Muntanyes de Prades
ES5140009 Tivissa-Vandellós-Llaberia
ES5140010 Riberes i Illes de l’Ebre
ES5140011 Sistema prelitoral meridional

Codi Nom espai
ES5140012 Tossals d’Almatret i Riba-roja
ES5140013 Secans del Montsià
ES5140014 Massís de Bonastre
ES5140015 Riu Siurana i planes del Prio-

rat
ES5140016 Tossal de Montagut
ES5140017 Serra de Montsant-Pas de l’Ase
ES5140018 El Montmell-Marmellar
ES5140019 Riu Gaià
ES5140020 Grapissar de la Masia Blanca
ES5140021 Obagues del riu Corb
ES5140022 Barranc de Santes Creus

Nombre total=115

ANNEX 4

Llista dels hàbitats de l’annex I de la Directiva
Hàbitats presents en els espais proposats com a
llocs d’importància comunitària (LIC)

Hàbitats de l’annex 1 de la Directiva Hàbitats
presents en els espais proposats com a LIC

CODI I NOM DE L’ESPAI

ES0000018 Prepirineu Central català

Codi Nom de l’hàbitat
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de

muntanya
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya

mitjana amb vegetació submersa o par-
cialment flotant (Ranunculion fluitantis
i Callitricho-Batrachion)

3270 Rius amb vores llotoses colonitzades
per herbassars nitròfils del Chenopodi-
on rubri (pp) i del Bidention (pp)

4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques
seques

4060 Matollars alpins i boreals
4090 Matollars xeroacàntics endèmics oro-

mediterranis
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents,

dels vessants rocosos
5120 Formacions muntanyenques de bàlec

(Genista balansae subsp. europaea =
Cytisus purgans)

5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp
arborescents, no dunars

6170 Prats calcícoles alpins i subalpins
6210 Prats –i fàcies emmatades– medioeuro-

peus, seminaturals, sobre calcari (Fes-
tuco-Brometea)

6410 Herbassars de Molinia coerulea en sòls
calcaris torbosos o argil·lo-llimosos
(Molinion caeruleae)

6420 Jonqueres i herbassars graminoides
humits, mediterranis, del Molinio-Ho-
loschoenion

6430 Herbassars higròfils, tant de marges i
vorades com de l’alta muntanya

6510 Prats de dall de terra baixa i de la mun-
tanya mitjana (Arrhenatherion)

6520 Prats de dall altimontans i subalpins
(Triseto-Polygonion bistortae)

7230 Molleres alcalines
8130 Tarteres de l’Europa meridional amb

vegetació poc o molt termòfila
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació

rupícola
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació

rupícola

Codi Nom de l’hàbitat
8230 Terraprims silicis amb vegetació pione-

ra (Sedo-Scleranthion)
9120 Fagedes acidòfiles
9130 Fagedes neutròfiles
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles
9180 Boscos de vessants rostos, tarteres o

barrancs, del Tilio-Acerion
91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins

(Alno-Padion)
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià

(Quercus faginea) i roure africà (Quer-
cus canariensis)

9340 Alzinars i carrascars
9530 Pinedes submediterrànies de pinassa

(Pinus nigra ssp. salzmannii)

ES0000019 Aiguamolls de l’Alt Empordà

Codi Nom de l’hàbitat
1120 Alguers de posidonia
1150 Llacunes costaneres
1310 Comunitats de salicornia i altres plantes

anuals, colonitzadores de sòls argilosos
o arenosos salins

1320 Espartinars
1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis

(Juncetalia maritimi)
2110 Dunes movents embrionàries
2120 Dunes movents del cordó litoral, amb

borró (Ammophila arenaria)
6510 Prats de dall de terra baixa i de la mun-

tanya mitjana (Arrhenatherion)
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de

ribera
92D0 Bosquines i matollars meridionals de

rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Ta-
maricetea)

9330 Suredes

ES0000020 Delta de l’Ebre

Codi Nom de l’hàbitat
1150 Llacunes costaneres
1160 Grans cales i badies d’aigües somes
1210 Vegetació anual colonitzadora dels co-

dolars litorals rics en matèria orgànica
1310 Comunitats de salicornia i altres plantes

anuals, colonitzadores de sòls argilosos
o arenosos salins

1320 Espartinars
1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis

(Juncetalia maritimi)
1420 Matollars halòfils mediterranis i termo-

atlàntics (Sarcocornetea fruticosae)
1420 Matollars halòfils mediterranis i termo-

atlàntics (Sarcocornetea fruticosae)
1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salso-

letea)
1510 Comunitats halòfiles dels sòls d’humitat

molt fluctuant
2110 Dunes movents embrionàries
2120 Dunes movents del cordó litoral, amb

borró (Ammophila arenaria)
2210 Dunes litorals fixades, amb comunitats

del Crucianellion maritimae
2230 Dunes amb pradells dels Malcolmietalia
3140 Aigües estagnants oligo-mesotròfiques,

dures, amb vegetació bentònica de ca-
rofícies

3150 Estanys naturals eutròfics amb vegeta-
ció natant (Hydrocharition) o pobla-
ments submersos de grans espigues
d’aigua (Potamion)
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Codi Nom de l’hàbitat
7210 Aiguamolls calcaris amb mansega (Cla-

dium mariscus)
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de

ribera

ES0000021 Secans de Mas de Melons-Al-
fés

Codi Nom de l’hàbitat
1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salso-

letea)
5330 Matollars termomediterranis i prede-

sèrtics
6220 Prats mediterranis rics en anuals, basò-

fils (Thero-Brachypodietalia)
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de

ribera
9540 Pinedes mediterrànies

ES0000022 Aigüestortes

Codi Nom de l’hàbitat
1520 Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophi-

letalia)
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de

muntanya
4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques

seques
4060 Matollars alpins i boreals
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents,

dels vessants rocosos
5120 Formacions muntanyenques de bàlec

(Genista balansae subsp. europaea =
Cytisus purgans)

5130 Formacions de Juniperus communis
colonitzadores de landes o de pastures
calcícoles

6140 Gespets tancats, silicícoles, dels Pirineus
6170 Prats calcícoles alpins i subalpins
6210 Prats -i fàcies emmatades– medioeuro-

peus, seminaturals, sobre calcari (Fes-
tuco-Brometea)

6410 Herbassars de Molinia coerulea en sòls
calcaris torbosos o argil·lo-llimosos
(Molinion caeruleae)

6510 Prats de dall de terra baixa i de la mun-
tanya mitjana (Arrhenatherion)

6520 Prats de dall altimontans i subalpins
(Triseto-Polygonion bistortae)

7230 Molleres alcalines
8130 Tarteres de l’Europa meridional amb

vegetació poc o molt termòfila
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació

rupícola
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació

rupícola
9120 Fàgedes acidòfiles
9130 Fagedes neutròfiles
9180 Boscos de vessants rostos, tarteres o

barrancs, del Tilio-Acerion
91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins

(Alno-Padion)
9340 Alzinars i carrascars
9530 Pinedes submediterrànies de pinassa

(Pinus nigra ssp. salzmannii)

ES0000146 Delta del Llobregat

Codi Nom de l’hàbitat
1150 Llacunes costaneres
1320 Espartinars
1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis

(Juncetalia maritimi)

Codi Nom de l’hàbitat
1420 Matollars halòfils mediterranis i termo-

atlàntics (Sarcocornetea fruticosae)
1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salso-

letea)
2110 Dunes movents embrionàries
2120 Dunes movents del cordó litoral, amb

borró (Ammophila arenaria)
2190 Depressions humides interdunars
2210 Dunes litorals fixades, amb comunitats

del Crucianellion maritimae
2240 Dunes amb prats d’anuals dels Thero-

Brachypodietalia
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegeta-

ció natant (Hydrocharition) o pobla-
ments submersos de grans espigues
d’aigua (Potamion)

6420 Jonqueres i herbassars graminoides
humits, mediterranis, del Molinio-Ho-
loschoenion

7210 Aiguamolls calcaris amb mansega (Cla-
dium mariscus)

92D0 Bosquines i matollars meridionals de
rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Ta-
maricetea)

9540 Pinedes mediterrànies

ES5110001 Massís del Montseny

Codi Nom de l’hàbitat
3130 Aigües estagnants, poc o molt mesotrò-

fiques, amb vegetació de les classes Lit-
torelletea uniflorae i/o Isoeto-Nanojun-
cetea

3270 Rius amb vores llotoses colonitzades
per herbassars nitròfils del Chenopodi-
on rubri (pp) i del Bidention (pp)

3280 Rius mediterranis permanents, amb
gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidi-
on orlades d’àlbers i salzes

4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques
seques

4060 Matollars alpins i boreals
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents,

dels vessants rocosos
5120 Formacions muntanyenques de bàlec

(Genista balansae subsp. europaea =
Cytisus purgans)

5130 Formacions de Juniperus communis
colonitzadores de landes o de pastures
calcícoles

6220 Prats mediterranis rics en anuals, basò-
fils (Thero-Brachypodietalia)

6420 Jonqueres i herbassars graminoides
humits, mediterranis, del Molinio-Ho-
loschoenion

6420 Jonqueres i herbassars graminoides
humits, mediterranis, del Molinio-Ho-
loschoenion

6430 Herbassars higròfils, tant de marges i
vorades com de l’alta muntanya

6510 Prats de dall de terra baixa i de la mun-
tanya mitjana (Arrhenatherion)

8130 Tarteres de l’Europa meridional amb
vegetació poc o molt termòfila

8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació
rupícola

8220 Costers rocosos silicis amb vegetació
rupícola

9120 Fàgedes acidòfiles
9130 Fagedes neutròfiles
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles
91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins

(Alno-Padion)

Codi Nom de l’hàbitat
9260 Castanyedes
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de

ribera
9330 Suredes
9340 Alzinars i carrascars
9540 Pinedes mediterrànies

ES5110004 Serra de Catllaràs

Codi Nom de l’hàbitat
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de

muntanya
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya

mitjana amb vegetació submersa o par-
cialment flotant (Ranunculion fluitantis
i Callitricho-Batrachion)

3270 Rius amb vores llotoses colonitzades
per herbassars nitròfils del Chenopodi-
on rubri (pp) i del Bidention (pp)

5110 Boixedes xerotermòfiles permanents,
dels vessants rocosos

6210 Prats –i fàcies emmatades– medioeuro-
peus, seminaturals, sobre calcari (Fes-
tuco-Brometea)

6430 Herbassars higròfils, tant de marges i
vorades com de l’alta muntanya

7230 Molleres alcalines
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació

rupícola
9130 Fagedes neutròfiles
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles
91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins

(Alno-Padion)
9340 Alzinars i carrascars

ES5110005 Sistema transversal Català

Codi Nom de l’hàbitat
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de

muntanya
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades

per herbassars nitròfils del Chenopodi-
on rubri (pp) i del Bidention (pp)

3280 Rius mediterranis permanents, amb
gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidi-
on orlades d’àlbers i salzes

4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques
seques

5110 Boixedes xerotermòfiles permanents,
dels vessants rocosos

5130 Formacions de Juniperus communis
colonitzadores de landes o de pastures
calcícoles

5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp
arborescents, no dunars

6210 Prats –i fàcies emmatades– medioeuro-
peus, seminaturals, sobre calcari (Fes-
tuco-Brometea)

6220 Prats mediterranis rics en anuals, basò-
fils (Thero-Brachypodietalia)

6420 Jonqueres i herbassars graminoides
humits, mediterranis, del Molinio-Ho-
loschoenion

6430 Herbassars higròfils, tant de marges i
vorades com de l’alta muntanya

6510 Prats de dall de terra baixa i de la mun-
tanya mitjana (Arrhenatherion)

8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació
rupícola

8220 Costers rocosos silicis amb vegetació
rupícola

9120 Fàgedes acidòfiles
9130 Fagedes neutròfiles
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Codi Nom de l’hàbitat
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles
9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixts

del Carpinion betuli
9180 Boscos de vessants rostos, tarteres o

barrancs, del Tilio-Acerion
91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins

(Alno-Padion)
9260 Castanyedes
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de

ribera
9330 Suredes
9340 Alzinars i carrascars
9540 Pinedes mediterrànies

ES5110007 Riu i Estanys de Tordera

Codi Nom de l’hàbitat
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades

per herbassars nitròfils del Chenopodi-
on rubri (pp) i del Bidention (pp)

3280 Rius mediterranis permanents, amb
gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidi-
on orlades d’àlbers i salzes

3290 Rius mediterranis intermitents, amb
gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion

6510 Prats de dall de terra baixa i de la mun-
tanya mitjana (Arrhenatherion)

9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixts
del Carpinion betuli

91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins
(Alno-Padion)

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de
ribera

9330 Suredes
9340 Alzinars i carrascars
9540 Pinedes mediterrànies

ES5110008 Gallifa-Cingles de Bertí

Codi Nom de l’hàbitat
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya

mitjana amb vegetació submersa o par-
cialment flotant (Ranunculion fluitantis
i Callitricho-Batrachion)

3270 Rius amb vores llotoses colonitzades
per herbassars nitròfils del Chenopodi-
on rubri (pp) i del Bidention (pp)

3280 Rius mediterranis permanents, amb
gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidi-
on orlades d’àlbers i salzes

6220 Prats mediterranis rics en anuals, basò-
fils (Thero-Brachypodietalia)

6430 Herbassars higròfils, tant de marges i
vorades com de l’alta muntanya

8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació
rupícola

91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins
(Alno-Padion)

9260 Castanyedes
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de

ribera
9340 Alzinars i carrascars
9540 Pinedes mediterrànies

ES5110009 Riera de Merlès

Codi Nom de l’hàbitat
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de

muntanya
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya

mitjana amb vegetació submersa o par-
cialment flotant (Ranunculion fluitantis
i Callitricho-Batrachion)

Codi Nom de l’hàbitat
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades

per herbassars nitròfils del Chenopodi-
on rubri (pp) i del Bidention (pp)

6420 Jonqueres i herbassars graminoides
humits, mediterranis, del Molinio-Ho-
loschoenion

6510 Prats de dall de terra baixa i de la mun-
tanya mitjana (Arrhenatherion)

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de
ribera

9340 Alzinars i carrascars
9530 Pinedes submediterrànies de pinassa

(Pinus nigra ssp. salzmannii)
9540 Pinedes mediterrànies

ES5110010 Sant Llorenç del Munt i l’Obac

Codi Nom de l’hàbitat
3250 Rius mediterranis amb vegetació del

Glaucion flavi
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya

mitjana amb vegetació submersa o par-
cialment flotant (Ranunculion fluitantis
i Callitricho-Batrachion)

3270 Rius amb vores llotoses colonitzades
per herbassars nitròfils del Chenopodi-
on rubri (pp) i del Bidention (pp)

3280 Rius mediterranis permanents, amb
gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidi-
on orlades d’àlbers i salzes

6420 Jonqueres i herbassars graminoides
humits, mediterranis, del Molinio-Ho-
loschoenion

6430 Herbassars higròfils, tant de marges i
vorades com de l’alta muntanya

8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació
rupícola

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de
ribera

9340 Alzinars i carrascars
9530 Pinedes submediterrànies de pinassa

(Pinus nigra ssp. salzmannii)
9540 Pinedes mediterrànies

ES5110011 Serres del litoral septentrional

Codi Nom de l’hàbitat
91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins

(Alno-Padion)
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià

(Quercus faginea) i roure africà (Quer-
cus canariensis)

9260 Castanyedes
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de

ribera
9330 Suredes
9340 Alzinars i carrascars
9540 Pinedes mediterrànies

ES5110012 Montserrat-Roques Blanques-
riu Llobregat

Codi Nom de l’hàbitat
3250 Rius mediterranis amb vegetació del

Glaucion flavi
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya

mitjana amb vegetació submersa o par-
cialment flotant (Ranunculion fluitantis
i Callitricho-Batrachion)

3270 Rius amb vores llotoses colonitzades
per herbassars nitròfils del Chenopodi-
on rubri (pp) i del Bidention (pp)

Codi Nom de l’hàbitat
3280 Rius mediterranis permanents, amb

gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidi-
on orlades d’àlbers i salzes

6220 Prats mediterranis rics en anuals, basò-
fils (Thero-Brachypodietalia)

6420 Jonqueres i herbassars graminoides
humits, mediterranis, del Molinio-Ho-
loschoenion

6430 Herbassars higròfils, tant de marges i
vorades com de l’alta muntanya

8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació
rupícola

8220 Costers rocosos silicis amb vegetació
rupícola

9240 Rouredes ibèriques de roure valencià
(Quercus faginea) i roure africà (Quer-
cus canariensis)

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de
ribera

92D0 Bosquines i matollars meridionals de
rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Ta-
maricetea)

9340 Alzinars i carrascars
9530 Pinedes submediterrànies de pinassa

(Pinus nigra ssp. salzmannii)
9540 Pinedes mediterrànies
9580 Teixedes mediterrànies

ES5110013 Serres del Litoral central

Codi Nom de l’hàbitat
1240 Penya-segats de les costes mediterràni-

es colonitzats per vegetació, amb enso-
pegueres (Limonium spp) endèmiques

5330 Matollars termomediterranis i prede-
sèrtics

6220 Prats mediterranis rics en anuals, basò-
fils (Thero-Brachypodietalia)

8130 Tarteres de l’Europa meridional amb
vegetació poc o molt termòfila

8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació
rupícola

8220 Costers rocosos silicis amb vegetació
rupícola

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de
ribera

9340 Alzinars i carrascars
9540 Pinedes mediterrànies

ES5110014 Serra de Castelltallat

Codi Nom de l’hàbitat
3280 Rius mediterranis permanents, amb

gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidi-
on orlades d’àlbers i salzes

9240 Rouredes ibèriques de roure valencià
(Quercus faginea) i roure africà (Quer-
cus canariensis)

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de
ribera

9530 Pinedes submediterrànies de pinassa
(Pinus nigra ssp. salzmannii)

9540 Pinedes mediterrànies

ES5110015 Sistema prelitoral central

Codi Nom de l’hàbitat
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents,

dels vessants rocosos
6220 Prats mediterranis rics en anuals, basò-

fils (Thero-Brachypodietalia)
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació

rupícola
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Codi Nom de l’hàbitat
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià

(Quercus faginea) i roure africà (Quer-
cus canariensis)

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de
ribera

9340 Alzinars i carrascars
9530 Pinedes submediterrànies de pinassa

(Pinus nigra ssp. salzmannii)
9540 Pinedes mediterrànies

ES5110016 Riera de Sorreigs

Codi Nom de l’hàbitat
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents,

dels vessants rocosos
6210 Prats –i fàcies emmatades– medioeuro-

peus, seminaturals, sobre calcari (Fes-
tuco-Brometea)

8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació
rupícola

91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins
(Alno-Padion)

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de
ribera

ES5110017 Costes del Maresme

Codi Nom de l’hàbitat
1120 Alguers de posidonia

ES5110018 Valls de l’Anoia

Codi Nom de l’hàbitat
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades

per herbassars nitròfils del Chenopodi-
on rubri (pp) i del Bidention (pp)

3280 Rius mediterranis permanents, amb
gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidi-
on orlades d’àlbers i salzes

6420 Jonqueres i herbassars graminoides
humits, mediterranis, del Molinio-Ho-
loschoenion

7220 Fonts petrificants amb formació de tra-
vertí (Cratoneurion commutati)

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de
ribera

9340 Alzinars i carrascars
9540 Pinedes mediterrànies

ES5110019 Carbassí

Codi Nom de l’hàbitat
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià

(Quercus faginea) i roure africà (Quer-
cus canariensis)

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de
ribera

9530 Pinedes submediterrànies de pinassa
(Pinus nigra ssp. salzmannii)

9540 Pinedes mediterrànies

E5110020 Costes del Garraf

Codi Nom de l’hàbitat
1120 Alguers de posidonia
1240 Penya-segats de les costes mediterràni-

es colonitzats per vegetació, amb nso-
pegueres (Limonium spp) endèmiques

5330 Matollars termomediterranis i prede-
sèrtics

6220 Prats mediterranis rics en anuals, basò-
fils (Thero-Brachypodietalia)

9540 Pinedes mediterrànies

ES5110021 Riera de la Goda

Codi Nom de l’hàbitat
9540 Pinedes mediterrànies

E5110022 Capçaleres del Foix

Codi Nom de l’hàbitat
1520 Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophi-

letalia)
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació

rupícola
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià

(Quercus faginea) i roure africà (Quer-
cus canariensis)

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de
ribera

9340 Alzinars i carrascars
9530 Pinedes submediterrànies de pinassa

(Pinus nigra ssp. salzmannii)
9540 Pinedes mediterrànies

ES5110023 Riera de Clariana

Codi Nom de l’hàbitat
1520 Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophi-

letalia)
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades

per herbassars nitròfils del Chenopodi-
on rubri (pp) i del Bidention (pp)

5110 Boixedes xerotermòfiles permanents,
dels vessants rocosos

9240 Rouredes ibèriques de roure valencià
(Quercus faginea) i roure africà (Quer-
cus canariensis)

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de
ribera

9340 Alzinars i carrascars
9530 Pinedes submediterrànies de pinassa

(Pinus nigra ssp. salzmannii)
9540 Pinedes mediterrànies

ES5110024 Serra de Collserola

Codi Nom de l’hàbitat
6220 Prats mediterranis rics en anuals, basò-

fils (Thero-Brachypodietalia)
9340 Alzinars i carrascars
9540 Pinedes mediterrànies

ES5110025 Riu Congost

Codi Nom de l’hàbitat
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya

mitjana amb vegetació submersa o par-
cialment flotant (Ranunculion fluitantis
i Callitricho-Batrachion)

3270 Rius amb vores llotoses colonitzades
per herbassars nitròfils del Chenopodi-
on rubri (pp) i del Bidention (pp)

3280 Rius mediterranis permanents, amb
gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidi-
on orlades d’àlbers i salzes

6430 Herbassars higròfils, tant de marges i
vorades com de l’alta muntanya

6430 Herbassars higròfils, tant de marges i
vorades com de l’alta muntanya

91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins
(Alno-Padion)

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de
ribera

9340 Alzinars i carrascars
9540 Pinedes mediterrànies

ES5120001 Alta Garrotxa-Massís de les
Salines

Codi Nom de l’hàbitat
4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques

seques
4090 Matollars xeroacàntics endèmics oro-

mediterranis
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents,

dels vessants rocosos
6210 Prats –i fàcies emmatades– medioeuro-

peus, seminaturals, sobre calcari (Fes-
tuco-Brometea)

6510 Prats de dall de terra baixa i de la mun-
tanya mitjana (Arrhenatherion)

8130 Tarteres de l’Europa meridional amb
vegetació poc o molt termòfila

8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació
rupícola

8220 Costers rocosos silicis amb vegetació
rupícola

9120 Fàgedes acidòfiles
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles
9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixts

del Carpinion betuli
91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins

(Alno-Padion)
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià

(Quercus faginea) i roure africà (Quer-
cus canariensis)

9260 Castanyedes
9330 Suredes
9340 Alzinars i carrascars
9530 Pinedes submediterrànies de pinassa

(Pinus nigra ssp. salzmannii)
9540 Pinedes mediterrànies
9580 Teixedes mediterrànies

ES5120002 Capçaleres del Ter i del Freser

Codi Nom de l’hàbitat
4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques

seques
4060 Matollars alpins i boreals
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents,

dels vessants rocosos
5120 Formacions muntanyenques de bàlec

(Genista balansae subsp. europaea =
Cytisus purgans)

6170 Prats calcícoles alpins i subalpins
6210 Prats –i fàcies emmatades– medioeuro-

peus, seminaturals, sobre calcari (Fes-
tuco-Brometea)

6510 Prats de dall de terra baixa i de la mun-
tanya mitjana (Arrhenatherion)

6520 Prats de dall altimontans i subalpins
(Triseto-Polygonion bistortae)

8130 Tarteres de l’Europa meridional amb
vegetació poc o molt termòfila

8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació
rupícola

8220 Costers rocosos silicis amb vegetació
rupícola

ES5120003 Serra Cavallera

Codi Nom de l’hàbitat
4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques

seques
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents,

dels vessants rocosos
6170 Prats calcícoles alpins i subalpins
6210 Prats –i fàcies emmatades– medioeuro-

peus, seminaturals, sobre calcari (Fes-
tuco-Brometea)
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ES5110014 Serra de Castelltallat

NOM CIENTÍFIC NOM CATALÀ NOM CASTELLÀ

Amfibis i rèptils

Mauremys leprosa Tortuga de rierol Galápago leproso

Mamífers

Rhinolophus ferrum-equinum Rat penat gran de ferradura Murciélago grande de herradura

Lutra lutra Llúdriga Nutria

ES5110015 Sistema prelitoral central

NOM CIENTÍFIC NOM CATALÀ NOM CASTELLÀ

Invertebrats

Cerambyx cerdo Banyarriquer del roure

Lucanus cervus Escanyapolls, Cèrvol volant Ciervo volante

Graellsia isabelae Graelsia Graelsia

Amfibis i rèptils

Mauremys leprosa Tortuga de rierol Galápago leproso

Mamífers

Miniopterus schreibersii Rat penat de cova Murciélago de cueva

Myotis emarginatus Rat penat d’orelles dentades Murciélago ratonero  pardo

Rhinolophus ferrum-equinum Rat penat gran de ferradura Murciélago grande  de herradura

Rhinolophus hipposideros Rat penat petit de ferradura Murciélago pequeño
de herradura

ES5110016 Riera de Sorreigs

ES5110017 Costes del Maresme

ES5110018 Valls de l’Anoia

NOM CIENTÍFIC NOM CATALÀ NOM CASTELLÀ

Amfibis i rèptils

Mauremys leprosa Tortuga de rierol Galápago leproso

Mamífers

Miniopterus schreibersii Rat penat de cova Murciélago de cueva

Myotis myotis Rat penat orellut gran Murciélago ratonero grande

Rhinolophus euryale Rat penat mediterrani Murciélago mediterráneo
de ferradura de herradura

Rhinolophus ferrum-equinum Rat penat gran de ferradura Murciélago grande
de herradura

ES5110019 Carbassí

ES5110020 Costes del Garraf

NOM CIENTÍFIC NOM CATALÀ NOM CASTELLÀ

Mamífers

Miniopterus schreibersii Rat penat de cova Murciélago de cueva

Myotis blythii Rat penat orellut mitjà Murciélago ratonero  medio

Myotis myotis Rat penat orellut gran Murciélago ratonero grande

Rhinolophus euryale Rat penat mediterrani Murciélago mediterráneo
de ferradura de herradura

ES5110021 Riera de la Goda

NOM CIENTÍFIC NOM CATALÀ NOM CASTELLÀ

Invertebrats

Austropotamobius pallipes Cranc de riu autòcton Cangrejo  de río autóctono

ES5110022 Capçaleres del Foix

NOM CIENTÍFIC NOM CATALÀ NOM CASTELLÀ

Invertebrats

Austropotamobius pallipes Cranc de riu autòcton Cangrejo de río autóctono

Amfibis i rèptils

Mauremys leprosa Tortuga de rierol Galápago leproso

NOM CIENTÍFIC NOM CATALÀ NOM CASTELLÀ

Mamífers

Miniopterus schreibersii Rat penat de cova Murciélago de cueva

Myotis blythii Rat penat orellut mitjà Murciélago ratonero medio

Myotis emarginatus Rat penat d’orelles dentades Murciélago ratonero pardo

Rhinolophus ferrum-equinum Rat penat gran de ferradura Murciélago grande de herradura

ES5110023 Riera de Clariana

NOM CIENTÍFIC NOM CATALÀ NOM CASTELLÀ

Invertebrats

Austropotamobius pallipes Cranc de riu autòcton Cangrejo de río autóctono

ES5110024 Serra de Collserola

NOM CIENTÍFIC NOM CATALÀ NOM CASTELLÀ

Amfibis i rèptils

Mauremys leprosa Tortuga de rierol Galápago leproso

Mamífers

Miniopterus schreibersii Rat penat de cova Murciélago de cueva

Myotis blythii Rat penat orellut mitjà Murciélago ratonero medio

Myotis myotis Rat penat orellut gran Murciélago ratonero grande

Rhinolophus euryale Rat penat mediterrani Murciélago mediterráneo
de ferradura de herradura

Rhinolophus ferrum-equinum Rat penat gran de ferradura Murciélago grande de herradura

Rhinolophus hipposideros Rat penat petit de ferradura Murciélago pequeño
de herradura

ES5110025 Riu Congost

NOM CIENTÍFIC NOM CATALÀ NOM CASTELLÀ

Amfibis i rèptils

Mauremys leprosa Tortuga de rierol Galápago leproso

Mamífers

Miniopterus schreibersii Rat penat de cova Murciélago de cueva

Rhinolophus euryale Rat penat mediterrani Murciélago mediterráneo
de ferradura de herradura

Rhinolophus ferrum-equinum Rat penat gran de ferradura Murciélago grande de herradura

Rhinolophus hipposideros Rat penat petit de ferradura Murciélago pequeño
de herradura

ES5120001 Alta Garrotxa-Massís de les Salines

NOM CIENTÍFIC NOM CATALÀ NOM CASTELLÀ

Invertebrats

Austropotamobius pallipes Cranc de riu autòcton Cangrejo de río autóctono

Amfibis i rèptils

Mauremys leprosa Tortuga de rierol Galápago leproso

Mamífers

Lutra lutra Llúdriga Nutria

Miniopterus schreibersii Rat penat de cova Murciélago de cueva

Myotis blythii Rat penat orellut mitjà Murciélago ratonero medio

Myotis capaccinii Rat penat de peus grans Murciélago ratonero patudo

Myotis emarginatus Rat penat d’orelles dentades Murciélago ratonero pardo

Rhinolophus euryale Rat penat mediterrani Murciélago mediterráneo
de ferradura de herradura

Rhinolophus ferrum-equinum Rat penat gran de ferradura Murciélago grande de herradura

Rhinolophus hipposideros Rat penat petit de ferradura Murciélago pequeño de herradura

ES5120002 Capçaleres del Ter i del Freser

NOM CIENTÍFIC NOM CATALÀ NOM CASTELLÀ

Invertebrats

Euphydryas aurinia
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1. SOSTENIBILITAT I INTEGRACIÓ DEL MEDI AMBIENT 

Conscients  de  la  importància  dels  temes  ambientals,  el  canvi  climàtic,  la  conservació  dels 

espais naturals, el paisatge etc., ens sensibilitzem  i volem conscienciar a  la ciutadania per tal 

d’aconseguir  un  espai  natural  sostenible  i útil. D’aquesta manera  volem  aconseguir que  els 

ciutadans  s’involucrin  amb  el  Parc  del  Falgar  i  La  Verneda.  És  per  això  que  és  interessant 

desenvolupar‐hi  activitats  lúdiques,  educatives  i  esportives  per  sortir  de  la  dinàmica  d’un 

simple parc urbà, d’aquesta manera es pot aconseguir que el Falgar  i La Verneda obtingui un 

aire més rellevant i amb uns resultats a curt i mig termini molt interessants per la població de 

Les  Franqueses  i  rodalies.  Per  tal  d’aconseguir  aquest  efecte,  s’actuarà  en  dos  punts molt 

importants: la preservació del medi i la conscienciació dels ciutadans. 

Per preservar el medi s’ha d’actuar de manera sostenible sobre el territori per tal d’obtenir un 

espai verd i mantenir‐lo com a tal, essent respectuós amb l’entorn. Cal conservar‐lo i informar 

als ciutadans mitjançant panells  informatius distribuïts al  llarg del Parc, de  les activitats que 

estan permeses i les que no ho estan. 

Per aconseguir que aquesta actitud de preservació s’ha de conscienciar a  la ciutadania de  la 

necessitat  de  cuidar  amb  respecte  aquest  espai  verd.  Una  de  les  formes  més  ràpides  i 

recomanables d’aconseguir resultats és mitjançant activitats relacionades amb el Parc, és a dir, 

aconseguir que els ciutadans se’l facin i se’l sentin seu, i arrel d’això li donin un bon ús. 

Les  activitats  han  de  ser  molt  variades,  per  tal  d’aconseguir  que  el  parc  sigui  dinàmic, 

polivalent i atractiu a ulls del ciutadà, es poden fer sardanes, observacions de la fauna del Parc, 

marxes lúdic‐esportives, i tantes d’altres activitats que poden donar un valor afegit al Parc. 

També és important que els ciutadans s’assabentin que tot l’àmbit del Parc està inclòs dins de 

la xarxa Natura 2000, així  com el  significat  i  la  importància que aquesta  figura de protecció 

comporta. 
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2. CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

El  disseny  del  projecte  ha  perseguit  en  tot moment  la  finalitat  de  ser  un  parc  sostenible  i 

integrat en el medi natural, tant en  la fase d’execució, com  la d’ús  i manteniment. En aquest 

aspecte, les mesures pel compliment dels criteris han estat, a grans trets: 

‐ Criteris energètics: 

o Enllumenat de baix consum, de baixa intensitat i sense contaminació lumínica, 

localitzada  només  als  punts  estrictament  necessaris,  com  l’aparcament, 

l’entrada i la primera zona de jocs, esbarjo i descans. 

o Manteniment del  llac de baix consum, amb  les  instal∙lacions dissenyades per 

tal de que, després dels primer procés de naturalització del  llac,  la  filtració  i 

oxigenació de  les aigües esdevingui de  forma natural,  reduint el cost elèctric 

pel bombeig a mínims sostenibles. 

o Reforestació amb espècies autòctones, per garantir  la  integració en  l’hàbitat 

natural. 

 

‐ Confort climàtic: 

o S’ha  dissenyat  la  situació  d’arbrat  (ombreig  natural)  i  pèrgoles  (ombreig 

artificial) en zones d’estada, de jocs infantils, o d’esbarjo i descans, per afavorir 

el confort climàtic dels usuaris, i incentivar l’estada i ús del parc, principalment 

a les zones on es pretén ubicar l’alta activitat. 

 

‐ Reg: 

o Per  reduir el  consum d’aigua de  reg, es  faran  servir els  recursos naturals de 

forma  sostenible, amb  la  regeneració natural  constant del  llac amb espècies 

aquàtiques. 

o S’ha dissenyat una xarxa de reg per optimitzar al màxim el seu consum, amb el 

transport de part de  l’aigua de  la comunitat de regants de Llerona al parc,  la 

construcció de dipòsits per guardar l’aigua sobrant pel reg. 

o S’ha previst també fer servir l’excedent d’aigua de pluja del llac pel reg, i s’ha 

previst una xarxa pel transport de l’aigua pel reg de La Verneda. 

o Així la previsió d’abastament d’aigua de la companyia de Sorea serà de suport 

únicament  en  cas  necessari,  només  en  moments  puntuals  de  l’any  amb 

mínima reserva d’aigua. 
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‐ Residus: 

o S’ha  previst  la  minimització  de  generació  de  residus  durant  el  procés  de 

construcció,  compensant  el  màxim  possible  el  volum  d’excavació  amb  els 

terraplenats de material de la pròpia obra. 

o S’ha  incentivat  la  recuperació  de  residus  d’altres  obres  i  de  plantes  de 

reciclatge  de  residus,  com  és  el  cas  de  la  utilització  d’àrids  reciclats  per  la 

formació de bases i paviments. 

o S’ha  previst  la  classificació  i  el  transport  de  residus  que  no  es  puguin 

reaprofitar  a  la  mateixa  obra,  pel  tractament  i  reciclatge  a  la  planta  de 

reciclatge, per posteriors obres d’execució. 

o S’ha previst  l’ús de materials prefabricats de mides estàndard per minimitzar 

els treballs in situ i reduir la generació de residus. 
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1. OBJECTE DE L’ANNEX 

 
Amb motiu de la redacció de la Modificació del Projecte d’acabament del Parc del Falgar i La 

Verneda  del  T.M.  Les  Franqueses  del  Vallès,  es  redacta  el  present  annex,  per  establir  els 

criteris d’accessibilitat i utilització del Parc, amb el compliment de la normativa vigent. 

 
 

2. NORMATIVA VIGENT 
 

Amb  les  determinacions  del  present  projecte  es  compleix  la  normativa  actualment  vigent 
sobre la supressió de les barreres arquitectòniques a que fa referència el decret 135/1995 de 
24  de  març,  de  desplegament  de  la  llei  20/1991  de  25  de  novembre  de  promoció  de 
l’accessibilitat  i  de  supressió  de  barreres  arquitectòniques,  i  d’aprovació  del  Codi 
d’accessibilitat i el reglament de planejament de la Llei del Sòl. 

 
L’Ordre VIV/561/2010, d’1 de  febrer,  s’ha  contemplat  amb  el màxim de paràmetres que  la 
realitat física existent ho ha permès. 

 
S’ha tingut especial cura en el disseny dels guals per a vianants  i vehicles autoritzats. També 
s’ha previst l’accés de discapacitats físics amb rampes d’un 10% de pendent màxima en trams 
inferiors a 3 metres, en concret pels accessos a l’edifici de recepció. 

 
 

3. OBJECTIUS D’ACCESSIBILITAT I UTILITZACIÓ 

 
El present projecte pretén garantir entre d’altres: 
 

‐ Permetre  l’accés  als  espais públics  a  tots  els  ciutadans,  especialment  als que  tenen 
mobilitat reduïda. 

‐ Seguretat  per  a  tots  els usuaris  de  les  vies,  vianants  i  vehicles  autoritzats,  així  com 
garantir la correcta utilització i protecció dels béns públics. 

‐ Millora en  la qualitat de vida dels ciutadans, permetent  l’ús dels espais públics per a 
relacions socials, lleure, oci, esport... 

 
 

4. DETERMINACIÓ DE NUCLIS D’UTILITZACIÓ 
 

El conjunt del Parc es divideix en quatre grans nuclis: 

a. Nucli 1: llac 

b. Nucli 2: zona verda 

c. Nucli 3: zona d’equipaments 

d. Nucli 4: La Verneda 
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Nucli 1: Zona del llac 
 
El  llac del Parc del Falgar es va construir com a part del projecte d’acabament del Parc, per 
restaurar i aprofitar racionalment els recursos de la zona.  
 
Nucli 2: Zona verda 

Aquesta zona serà una explanada verda i ampla per l’ús i gaudi dels visitants. 
 
Definició d’usos  Zona d’equipaments (Nucli 3) 

Les diferents activitats que es portaran a  terme en el Parc del  Falgar  s’han distribuït en  les 
següents àrees: 
 
Àrea 1: Aparcament i circuit d’educació Vial 
Àrea 2: Esplanada d’accés principal. Zona polivalent 
Àrea 3: Mòduls de natura, agro‐botiga i serveis 
Àrea 4: Jocs infantils 
Àrea 5: Exercicis de rehabilitació 
Àrea 6: Esbarjo i descans 
Àrea 7: Circuit esportiu 
Àrea 8: Zona de reciclatge 
 
La Verneda (Nucli 4): 

En aquest àmbit es busca principalment potenciar la repoblació forestal i de fauna. 
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5. ACCESSOS I ACTUACIONS PREVISTES 

 
L’accés  al  Parc  del  Falgar  i  la  Verneda  està  permès  a  peu  o  bé  amb  cotxe  fins  la  zona 

d’aparcament. Existeixen diferents accessos al Falgar (plànol número: 28 Usos i accessos): 

1. Caminant per la vorera de la carretera de l'Ametlla a Llerona 

2. Carretera  fins arribar a  l’aparcament, des d’aquí es por accedir  caminant  tant al  la 

zona del Falgar com a la Verneda 

3. Es desenvoluparà l’accés del camí a peu de la penya 

La  zona  d’accés  principal  estarà  situada  a  la  part  sud  del  Falgar,  just  després  de  la  zona 

d’estacionament de vehicles. S’ha plantejat en base a una esplanada verda practicable i trepitjable 

amb l’enjardinament amb arbres als costats i al fons de l’esplanada principal d’accés, que farà de 

passadís  i benvinguda al Parc, on els usuaris podran adonar‐se que estan accedint a un parc, on 

l’accés serà la primera presa de contacte amb la natura. 

No es permet  la  circulació de vehicles per mig del Parc, exceptuant‐se vehicles autoritzats per 

desenvolupar les tasques de manteniment o emergències. Es facilitarà en la mesura del possible 

l’accés als discapacitats i l’accessibilitat en general. 

A nivell general, tant al Falgar com a La Verneda es proposen accions comuns com són l’adequació 

dels  accessos,  la  creació  de  camins  de  sauló,  la  senyalització  etc.  Es  proposa  la  realització  de 

camins de sauló per tal que els visitants al Parc puguin caminar i córrer. Aquest circuit fa la forma 

de un vuit passant tant pel Falgar com per La Verneda, de manera que el visitant pot triar si fer un 

recorregut curt o llarg en funció de les seves preferències (veure plànol nº 41). 

 
 
6. SENYALITZACIÓ 

 

a) Miradors panoràmics 

Es  situarà  la  senyalització  relativa a  les explicacions del paisatge,  la  flora  i  fauna que des de el 

mirador es poden observar. La zona serà accessible a tots el visitants, tot i així cal destacar que l’ús 

d’aquesta zona sobretot va destinada al públic interessat amb l’observació de les aus. 

b) Senyalització del Parc 

Diferenciem tres tipus diferents de senyalització: la indicativa, la informativa i l’educativa. 

La senyalització indicativa, són aquells cartells o marques que tenen la funció d’indicar un lloc, una 

zona etc. 
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La senyalització informativa fa referència als cartells referents a les activitats del Parc o bé aquella 

referent a la normativa del mateix. 

La  senyalització  educativa  es  refereix  a  panells,  cartells  amb  continguts  educatius  relatius  als 

diferents sistemes naturals com la fauna i flora del Parc. 

c) Senyalització de circuits 

Es distribuiran  les senyalitzacions  indicatives dels diferents camins, principalment per  la pràctica 

de l’esport, amb  indicacions de direccions i distàncies, amb diferents possibilitats de recorreguts 

en funció de les distàncies que es vulguin. 
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1. ASPECTES GENERALS 
 

1.1 Objecte del manual de manteniment 
 
Es redacta el present Manual d’ús i avaluació del manteniment dels Parc del Falgar i La Verneda, 
en  el  terme municipal  de  Les  Franqueses  del  Vallès,  per  tal  de  definir  les  característiques 
tècniques,  instruccions d’ús  i manteniment, així com  l’avaluació econòmica del Parc de natura  i 
salut.  El  manteniment  integral  inclou  els  àmbits  de  paviments,  instal∙lacions,  mobiliari  urbà, 
jardineria,  zones verdes, el  llac,  zones de natura  i  salut, així  com  tots els elements  construïts  i 
espais que  formen part del Parc del Falgar  i La Verneda,  tant  l’aportació de  recursos humans  i 
mitjans  materials  necessaris  per  la  realització  de  totes  les  activitats  derivades  de  l’ús  i  el 
manteniment, amb un nivell òptim de qualitat. 

 
Les instruccions d’ús i tasques de manteniment sempre estaran regides segons les indicacions dels 
respectius fabricants, de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès que actua com a promotor, del 
tècnic inspector i director del manteniment i de les necessitats reals dels parcs i de l’evolució del 
mateix. 

 
 

1.2 Àmbit d’aplicació 
 
L’àmbit d’aplicació del present manual  inclou  la  totalitat del Parc del Falgar, que està entre  la 
zona  industrial,  el  riu  Congost  i  el  nucli  residencial  de  Llerona,  amb  una  superfície  de 
126.849,58 m², delimitat per  la penya natural existent, el riu Congost, el pont de Llerona  i el 
gual que connecta la via Europa amb Corró d’Avall.  
 
L’àmbit d’actuació també  inclou  la totalitat del Parc de  la Verneda, essent una prolongació al 
llarg  del marge  esquerre  del  riu  Congost,  de  la  zona  del  Falgar,  però  amb  un  caire més 
naturalitzat, amb una superfície de 44.330,20 m². Aquest espai, queda molt ben delimitat en 
gairebé tot el seu perímetre per dos elements naturals;  la Penya  i el riu Congost. En els seus 
extrems  trobem al nord el  futur Parc del Falgar  i al  sud  la  zona verda del polígon  industrial 
Congost, trobant‐se també al costat el camí antic de Vic que connecta el polígon industrial del 
Pla de Llerona amb el nucli urbà de Corró d’Avall. A més a més, per sobre de l’àmbit hi passa el 
nou pont del riu Congost que serà l’entrada principal de vehicles i vianants al Parc del Falgar. 
 
Entre el Parc del Falgar i La Verneda es situa la zona destinada a aparcament, però que no es troba 

finalitzada. En el projecte inicial s’havia fet la previsió de poder assolir un gran nombre de vehicles 

per donar servei als usuaris de  les diferents activitats que es pretenien desenvolupar, però com 

que amb  la nova proposta no serà necessària una part de  la previsió  inicial, es factible el poder 

destinar 679,75 m2 a la nova àrea d’educació vial. 

 

El fet d'habilitar a  l'aparcament una zona destinada a  l'educació vial, és perquè volem que el 

Parc sigui un espai de coneixement on conscienciar no només als  joves dels valor ambiental 

sinó també d’actituds positives i saludables envers el fenomen del trànsit. 
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1.3 Tipus de treballs 
 
Dins de  l’àmbit  de manteniment del  parc,  es  poden diferenciar  quatre  grans  tipus  de  gestió  i 
manteniment: 
 

 Manteniment conductiu i preventiu 

 Manteniment correctiu 

 Manteniment posterior a les avingudes (en cas que hi hagi) 

 Millores i altres treballs 
 
Dins de  l’àmbit del manteniment  conductiu  i preventiu  s’inclouen  totes  aquelles  tasques que 
s’enumeren  al  programa  de  treballs  del  present manual,  i  que  corresponen  a  les  operacions 
rutinàries  pròpies  de  la  conservació  de  la  jardineria,  el mobiliari,  els  paviments,  els  elements 
constructius i les instal∙lacions. 

 
Les tasques de manteniment correctiu consisteixen en aquelles operacions que tenen per objecte 
corregir defectes i deterioraments produïts per l’actuació de diversos agents. 

 
El manteniment  posterior  a  les  avingudes  es  consideren  actuacions  especials.  Serà  necessari 
retirar els materials diversos aportats en el transcurs de les avingudes en tot l’àmbit dels parcs., i 
procedir  a  la  reparació  de  tots  els  elements  deteriorats.  La Direcció  tècnica  del manteniment 
indicarà en cada cas l’ordre de les prioritats dels treballs. 

 
Les tasques de millores i altres treballs són aquells d’obligada execució a dins de l’àmbit del Parc, i 
que  han  estat  indicats  per  part  de  la Direcció  tècnica  del manteniment, mitjançant  ordres  de 
treball. 
 
 
 
2. DESCRIPCIÓ, INSTRUCCIONS D’ÚS I OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

2.1 Xarxa de drenatge 
 
Descripció: 
 
Són aquells  sistemes de  captació  i  conducció d’aigües del  subsòl  i/o  sòl per protegir  contra  la 
humitat els edificis, vials, obres de contenció de terres, talussos, dipòsits, zones verdes i esportives 
etc.  
 
Instruccions d’ús: 
 
No s’utilitzarà els elements de drenatge, cunetes i canals per fer‐ne un us diferent del previst en 
projecte. 
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Operacions de manteniment: 
 
DRENATGE DE GRAVA: Es comprovarà el seu funcionament en els punts de desaigua cada 6 mesos 
o abans si s’aprecia alguna anormalitat. Es substituirà la grava en els trams obstruïts. 
 
DRENATGE AMB TUB DE PVC AMB  JUNTA OBERTA: Es comprovarà el  seu  funcionament en els 
punts de desaigua cada 6 mesos o abans si s’aprecia alguna anormalitat. En el cas d’obstrucció, es 
provocarà una corrent d’aigua en el sentit invers. Si la obstrucció es mantingués es localitzarà i es 
reposarà els elements deteriorats. 
 
DRENATGE AMB  TUB DE  PVC RANURAT:  Es  comprovarà  el  seu  funcionament  en  els  punts de 
desaigua cada 6 mesos o abans si s’aprecia alguna anormalitat. Es substituirà la grava en els trams 
obstruïts. 
 
DRENATGE AMB TUB DE FORMIGÓ PORÓS: Es comprovarà el seu funcionament en els punts de 
desaigua cada 6 mesos o abans si s’aprecia alguna anormalitat. Es substituirà la grava en els trams 
obstruïts. 
 
PANTALLA DE BLOC PORÓS: Es comprovarà el seu funcionament en els punts de desaigua cada 6 
mesos o abans si s’aprecia alguna anormalitat. Es substituirà la grava en els trams obstruïts. 
 
ARQUETA DE DESAIGUA: Es farà un reconeixement cada 6 mesos, reposant‐se els deterioraments 
trobats. Es netejaran cada 12 mesos en l’època més seca. 
 
 

2.2 Xarxa d’aigua potable i protecció contra incendis 
 
Descripció: 
 
Forma  part  de  la  xarxa  d’aigua  potable  tots  els  elements,  canonades,  claus  de  pas,  ventoses, 
descàrregues,  tes,  colzes,  hidrants,  arquetes,  boques  de  reg,  etc.  pel  subministrament  d’aigua 
potable. 
 
Instruccions d’ús: 
 
El manteniment de la xarxa d’aigua potable i de protecció contra incendis el realitzarà l’empresa 
constructora adjudicatària de les obres d’execució del Parc, durant el primer any, corresponent al 
període de garantia, a comptar des de la data de recepció definitiva. Un cop finalitzat el termini de 
garantia, les tasques de manteniment seran realitzades per l’empresa concessionària del municipi. 
Tot  seguit es proposen unes directrius de manteniment que s’adaptaran a  les necessitats  reals 
dels Parcs i a les indicacions del Director tècnic de manteniment. 
 
Quan sigui necessari realitzar una escomesa a  la xarxa amb un ramal d’escomesa d’un diàmetre 
menor o igual a 40 mm es realitzarà mitjançant un collarí de toma amb la canonada en càrrega. Si 
el diàmetre és superior a 40 mm es realitzarà mitjançant una Te, pel que serà necessari aïllar el 
sector i buidar la canonada. Quan es realitzi qualsevol reparació, s’aïllarà i buidarà prèviament el 
sector en el que  l’averia es trobi, tancant  les claus de pas que el defineixen  i obrint  les claus de 
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desaigua. Efectuada la reparació, es procedirà a fer la seva neteja i desinfecció abans de posar la 
canonada en càrrega. 
   
Operacions de manteniment: 
 
Cada  2  anys  es  farà  un  examen  de  la  xarxa,  per  detectar  i  eliminar  les  possibles  fugues.  Es 
realitzarà per sectors, seguint els següent procés:  
 
Es tancaran totes les claus de pas que defineixen un sector excepte una, instal∙lant un comptador 
de caudal en el punt en el que el sector queda connectat a la xarxa. 
 
La mesura del caudal en aquest punt s’efectuarà de nit, quan normalment es produeix el mínim 
consum. 
 
Si el caudal mig és superior al previsible en  funció dels consums coneguts, es buscarà, amb un 
detector de fugues, el sector. 
 
Es repararan les averies trobades, netejant i desinfectant el sector abans de tornar a posar la xarxa 
en càrrega. 
 
Un cop passats els primers 15 anys, es  farà una neteja de sediments  i  incrustacions produïts a 
l’interior de les conduccions. Si per poder‐ho fer s’utilitzen productes químics, caldrà certificar  la 
seva innocuïtat per la salut pública per l’Organisme Sanitari Competent. Cada 5 anys després de la 
primera neteja, es netejarà la xarxa novament. 
 
Clau de pas: 
Cada 12 mesos es netejarà l’arqueta i la clau de pas. Es lubricarà la unió. S’accionarà la clau obrint‐
la i tancant‐la. S’observarà si hi ha fugues. Al final es comprovarà que les claus quedin totalment 
obertes. 
 
Cada 2 anys es netejarà l’exterior de la clau i es pintarà. 
 
Vàlvula de descàrrega: 
Cada 12 mesos es netejarà l’arqueta i la clau de pas. Es lubricarà la unió. 
Es mantindran obertes durant tres minuts, observant si l’aigua s’evacua lliurement. 
En el cas de “culs de sac” caldrà fer aquesta operació cada 4 setmanes. 
Cada 2 anys es netejarà l’exterior de la clau i es pintarà. 
 
Ventosa: 
Cada 12 mesos es netejarà  l’arqueta  i  la  clau de pas. Es  lubricarà  la unió.  S’observarà  si hi ha 
fugues i es realitzarà les reparacions necessàries. 
Cada 2 anys es netejarà i pintarà la ventosa i les peces allotjades a l’arqueta. 
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Hidrant: 
Cada 12 mesos es comprovarà el seu funcionament. Es lubricarà la unió. Si es detecten fugues es 
faran les reparacions necessàries. 
Cada 2 anys es revisaran les peces i mecanismes de la boca d’incendi, aïllant‐la mitjançant la clau 
de pas, reparant o substituint les peces desgastades. Es netejarà l’exterior i es pintarà. 
 
 

2.3 Bombes, dipòsits i depuració 
 
Descripció: 
 
Formen part d’aquest capítol els elements i conduccions, com són les bombes, que agafen l’aigua 
dels pous i les porten fins als dipòsits. Aquest elements acumulen l’aigua, i prèvia depuració, amb 
tots els mecanismes i complements, porten l’aigua al llac. Altre sistema de bombeig traurà l’aigua 
del llac. 
 
Instruccions d’ús: 
 
El  manteniment  de  les  bombes,  dipòsits  i  depuració  el  realitzarà  l’empresa  constructora 
adjudicatària de les obres d’execució dels Parcs, durant el primer any, corresponent al període de 
garantia, a comptar des de la data de recepció definitiva. Un cop finalitzat el termini de garantia, 
les  tasques  de manteniment  seran  realitzades  per  l’empresa  concessionària  del municipi.  Les 
directrius de manteniment  s’adaptaran  a  les necessitats  reals dels Parcs  i  a  les  indicacions del 
Director tècnic de manteniment. 
 
L’ús es limitarà al fi al que han estat dissenyats, i sempre per personal especialitzat i autoritzat. 
 
Operacions de manteniment: 
 
Aquestes  tasques  consisteixen  en  la  comprovació  de  que  tots  els  elements  estan  en 
funcionament, i en el cas que es detecti alguna anomalia, s’indicarà a la Direcció. En qualsevol cas, 
es realitzarà la comprovació visual de les bombes, dipòsits i sistema de depuració. 
 
El manteniment  el  realitzarà  l’empresa  constructora  adjudicatària de  les obres d’execució dels 
Parcs, durant el primer any, corresponent al període de garantia, a comptar des de  la data de 
recepció definitiva. Un  cop  finalitzat el  termini de garantia,  les  tasques de manteniment  seran 
realitzades  segons  les  instruccions  dels  fabricants,  per  l’empresa  concessionària  del municipi, 
sempre  pel  personal  especialitzat  i  autoritzat.  Tot  seguit  es  proposen  unes  directrius  de 
manteniment que  s’adaptaran a  les necessitats  reals dels Parcs  i a  les  indicacions del Director 
tècnic de manteniment. 
 
Dipòsits:  
Aconsellem que quan es faci la construcció del dipòsit, aquets protegir‐lo exteriorment amb un 
morter‐pintura anti carbonatació tipus Sikagard 670 W Elastocolor, que el que fa es donar‐li un 
recobriment al formigó. Ara be, el manteniment que podem fer‐li es el següent: 
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1. Anualment  i  aprofitant  que  el  R.D.  140/2003  es  d’obligat  compliment  una 
buidada  del  dipòsit,  revisió  visual  per  operaris  nostres  especialitzats  i 
desincrustació, desinfecció i esbandida tal com diu el RD. 

2. Revisió  dels  possibles  desperfectes  o  reparacions  necessàries  segons  es 
contempli. 

 
Bombes i depuració: 

El manteniment inclou una visita bimensual que constarà de les següents operacions: 
a. Comprovació de la qualitat de l’aigua subministrada. 
b. Revisió dels equips de cloració ACS. 
c. Calibració  analitzador  de  clor  i  funcionament  del  sistema  de 

recirculació del dipòsit / pou / basa d’aigua potable. 
d. Revisió de  les  cloradores de  la  instal∙lació,  set point  i  canvi de  filtre 

d’entrada. 
e. Neteja del filtre Pool Filter, amb optimització dels seus cicles de rentat. 

Mirar pressions de rentat. 
f. Neteja de punts d’injecció. 
g. Revisió de bombes INOX SP. 
h. Funcionament general de totes les maniobres elèctriques. 

 
A més, es tindrà en compte: 

a. Recanvis substituïts pel funcionament dels equips. 
b. Consumibles  de  la  instal∙lació,  com  cartutxos  filtrants,  producte 

químic, sal... 
c. Omplert dels dipòsits de sal i reactius. 

 
 

2.4 Xarxa d’enllumenat públic 
 
Descripció: 
 
Formen  part  de  la  xarxa  d’enllumenat  públic  tots  els  elements,  conduccions,  interruptors 
magnetotèrmics,  arquetes,  columnes,  lluminàries,  presses  de  terra,  armaris  de  distribució  i 
control,  etc.  per  l’enllumenat  de  les  zones  incloses  en  l’àmbit  dels  Parcs  i  de  la  zona 
d’estacionament. 
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Instruccions d’ús: 
 
El manteniment de  l’enllumenat públic el  realitzarà  l’empresa constructora adjudicatària de  les 
obres d’execució dels Parcs, durant el primer any, corresponent al període de garantia, a comptar 
des  de  la  data  de  recepció  definitiva. Un  cop  finalitzat  el  termini  de  garantia,  les  tasques  de 
manteniment seran realitzades per l’empresa concessionària del municipi. Tot seguit es proposen 
unes  directrius  de  manteniment  que  s’adaptaran  a  les  necessitats  reals  dels  Parcs  i  a  les 
indicacions del Director tècnic de manteniment. 
 
El manteniment  es  realitzarà  per  personal  especialitzat. Qualsevol  ampliació  o millora  que  es 
vulgui  fer  serà  objecte  d’estudi  especial  per  un  tècnic  competent.  Durant  els  treballs  de 
manteniment  i  neteja,  aquests  es  realitzaran  sense  tensió  a  les  línies,  verificant  aquesta 
circumstància  amb  un  comprovador  de  tensió.  Els mitjans  auxiliars,  eines  i màquines,  estaran 
aïllats i dotats amb un grau d’aïllament II o alimentades amb tensió inferior a 50V. 
 
Operacions de manteniment: 
 
Cada setmana es realitzarà un control de l’encesa i apagada. Tots els punts de llum hauran de ser 
inspeccionats durant les hores de funcionament com a mínim 1 cop per setmana. 
 
Semestralment  es  realitzarà  una  inspecció  general  diürna  de  totes  les  instal∙lacions  per  tal  de 
comprovar  l’estat  de  conservació  dels  elements  mecànics,  suports,  llumeneres,  portelles, 
pericons, etc. 
 
Caldrà fer  les reparacions de totes  les avaries que es produeixen a  les  instal∙lacions el més aviat 
possible un cop detectades 
 
Es verificaran  les característiques elèctriques de  les  instal∙lacions; aquesta verificació  tindrà una 
periodicitat anual i constarà les següents operacions: 
 
‐ Comprovació del funcionament correcte dels aparells de maniobra i protecció. 
‐ Comprovació de l’aïllament: entre conductors i entre conductor i terra. 
‐ Comprovació de la tensió d’entrada. 
‐ Comprovació del factor potència. 
‐ Comprovació de les entitats per fase. 

 
Anualment es  farà un repàs  i neteja general, de  tots els elements del quadre,  incloent el propi 
armari així com el greixatge de panys i frontisses. Es col∙locarà a l’interior del quadre una etiqueta 
autoadhesiva en la qual figurarà el número de part i data en què s’ha realitzat la inspecció. 
 
Cada  12 mesos  es  farà  una  neteja  de  llumeneres.  La  neteja  de  les  llumeneres  abastarà  tan 
l’interior  com  l’exterior de  les mateixes  i es  realitzarà  segons  la metodologia que determini el 
fabricant. A  la vegada que es  realitza  la neteja es portarà a  terme una  comprovació visual del 
sistema òptic i de l’estat de tots els components de la llumenera. 
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2.5 Xarxa de mitja i baixa tensió 
 
Descripció: 
 
Formen part de mitja i baixa tensió tots els elements, conduccions, interruptors magnetotèrmics, 
arquetes, presses de terra, armaris de distribució i control, etc... pel subministrament elèctric de 
les zones incloses en l’àmbit dels Parcs i de la zona d’estacionament. 
 
Instruccions d’ús: 
 
Abans de fer obres caldrà demanar la informació de serveis existents a les companyies de Fecsa i 
Estabanell. 
 
  En cas d’averia o fuga es trucarà al telèfon d’urgències 
  Fecsa:  902.53.65.36  ‐  900.77.00.77 
  Estabanell: 93.860.91.09 
 
Operacions de manteniment: 
 
El manteniment de  l’enllumenat públic el  realitzarà  l’empresa constructora adjudicatària de  les 
obres d’execució dels Parcs, durant el primer any, corresponent al període de garantia, a comptar 
des  de  la  data  de  recepció  definitiva. Un  cop  finalitzat  el  termini  de  garantia,  les  tasques  de 
manteniment seran realitzades per l’empresa concessionària del municipi. Tot seguit es proposen 
unes  directrius  de  manteniment  que  s’adaptaran  a  les  necessitats  reals  dels  Parcs  i  a  les 
indicacions del Director tècnic de manteniment. 
 
Tots els treballs de manteniment s’efectuaran sense tensió, no posant‐les en funcionament fins 
que s’hagi comprovat l’absència d’operaris a les proximitats de les mateixes. 
   
Línies aèries: Cada 12 mesos es comprovarà  la continuïtat  i  l’aïllament dels conductors, així com 
les  seves  connexions  i  estat  del  fiador  de  neutre  i  de  l’ancoratge  al  tensor.  Es  repararan  els 
defectes trobats. 
 
Armaris  d’escomesa:  Cada  2  anys  es  comprovaran  les  connexions,  així  com  els  fusibles 
tallacircuits. Es repararan els defectes trobats. 
 
Posta a  terra: Cada 12 mesos, a  l’època en que el  terreny està més sec, es comprovarà  la seva 
continuïtat en els punts de posta a terra. 
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2.6 Obra civil 
 
SANEJAMENT: 
 
Descripció: 
 
Forma part de la xarxa de sanejament tots els elements d’evacuació d’aigües pluvials i residuals, 
com canonades, pous de registre, embornals,  reixes, escomeses d’embornals i elements públics, 
alleugeridors, aletes de sortida a rius i torrents, etc. 
 
Qualsevol modificació de  la  instal∙lació o en  les seves condicions d’ús que puguin alterar el seu 
normal  funcionament,  serà  realitzat previ  estudi  i  sota  la direcció de  un  tècnic  competent.  Es 
considera que varien les condicions d’ús en els següents casos: 
   
Quan es connectin aigües pluvials en xarxes de residuals. 
  Quan es connectin aigües residuals en xarxes pluvials. 
  Quan es modifiqui o s’ampliï el caudal. 
  Quan hi hagi un canvi de legislació oficial que afecti la instal∙lació. 
 
Instruccions d’ús: 
 
No s’evacuaran a la xarxa deixalles, ni aigües de les següents característiques: 
pH menor que 6 ni major de 9 
Temperatures superiors de 40ºC 
Contenint detergents no biodegradables 
Contenint olis minerals, orgànics i pesats 
Contenint colorants permanents i substàncies tòxiques 
Contenint una concentració de sulfats superior a 0,2 g/l 
 
No s’evacuaran als embornals que connectin a xarxes pluvials, aigües amb sabó o altres productes 
químics procedents de la neteja de les voreres o vestíbuls. 
 
Operacions de manteniment: 
 
La  seguretat  i  salut en els  treballs de manteniment de  sanejament  s’ajustarà  la Ordenança de 
treball per la neteja pública, recollida de deixalles i neteja i conservació de sanejament. 
 
Es netejaran  i es  farà un  reconeixement de  cada un dels  elements  amb  la periodicitat que es 
senyala a continuació: 
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NETEJA 
 
Embornals i reixes:  
 
Es netejaran  superficialment  cada 1  setmana,  traient plàstics, papers,  llaunes,  etc. de  sobre  la 
reixa i de dintre la finestra. 
Es netejaran interiorment cada 4 setmanes, obrint la reixa i netejant l’interior de plàstics, papers, 
llaunes i altres impropis. 
 
Sifons dels embornals: 
Es netejaran  interiorment cada 3 mesos, es  traurà  les sorres dipositades al  fons de  l’embornal, 
primer manualment i després amb aigua a pressió. 
 
Pous de registre: 
Es netejaran cada 12 mesos i cada vegada que hi hagi hagut una pluja forta. 
 
Alleugeridors:  
Es netejaran cada 12 mesos i cada vegada que hi hagi hagut una pluja forta. 
 
Xarxa de canonades: 
Es netejarà cada 18 mesos amb aigua a pressió. 
 
RECONEIXEMENT 

 
Pous de registre: 
Es farà un reconeixement cada 6 mesos i cada vegada que hi hagi hagut una pluja forta de tots els 
seus elements, tapa, mecanismes de tancament de la tapa, pestells, gomes, pates, solera, etc. es 
reposaran en cas de ruptura o falta. En cas que es detecti que el nivell d’aigua hagi pujat molt, 
s’analitzarà per un tècnic competent.  
 
Alleugeridors:  
Es farà un reconeixement cada 6 mesos i cada vegada que hi hagi hagut una pluja forta de tots els 
seus elements,  tapa, mecanismes de  tancament de  la  tapa, pestells, gomes, pates, solera,  llavi, 
etc... es reposaran en cas de ruptura o falta. En cas que es detecti que el nivell d’aigua hagi pujat 
molt, s’analitzarà per un  tècnic competent. Es reconeixerà també  la sortida de d’alleugeridor al 
torrent o riu, es comprovarà que no hi hagi brossa a la zona, en cas que n’hi hagi, s’analitzarà el 
cas per un tècnic competent. 
 
Xarxa de canonades: 
Es farà un reconeixement amb càmera TV cada 3 anys. 
 
PASSOS DE SERVEIS: 
 
Descripció: 
 
En  principi  les  canalitzacions  en  previsió  de  passos  de  servei  no  cal  fer‐hi  un  manteniment 
preventiu. El que  sí és  totalment necessari és  tenir un plànol amb  la  situació exacta d’aquests 
passos per tal de poder‐los utilitzar en cas necessari. 
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Instruccions d’ús: 
 
No es poden utilitzar els passos de servei sense previ consentiment exprés de l’Ajuntament. 
   
 
Operacions de manteniment: 
 
Abans de la utilització d’un pas de servei, amb el consentiment exprés de l’Ajuntament, es farà un 
reconeixement  del  mateix,  de  l’arqueta  de  registre  que  es  trobi  en  bones  condicions,  i  es 
comprovarà que no hi hagi sorres a l’interior del tubs. 
 
Cada 2 anys es farà un reconeixement de  les tapes de registre per comprovar que estiguin ben 
col∙locades i que no tinguin defectes visibles. En tapes que estiguin en calçada en zones de pas de 
vehicles, es comprovarà  la seva deformació. En el cas que es considerés excessiva, es reposaria 
per una de nova. 
 
VORADES, VORERES I RIGOLES. PAVIMENTS D’ACABAT: 
 
Descripció: 
 
Estan inclosos en aquest capítol els elements d’urbanització, prefabricats o confeccionats in situ, 
principalment  a  les  zones  de  vianants,  en  el  cas  de  vorades  limiten  i  donen  un  desnivell  de 
protecció entre  la vorera  i  la calçada, en el cas de rigoles es situen principalment als punts per 
recollida d’aigües pluvials cap als punts de recollida. Les voreres comprenen les zones de vianants 
acabades amb paviment, majoritàriament amb peces prefabricades. 
 
Instruccions d’ús: 
 
No existeixen  instruccions d’ús per aquest capítol. Només es  faran  servir per el  fi al que estan 
destinats,  principalment  paviments  peatonals,  excepte  aquells  que  estiguin  destinats 
expressament  per  un  ús  diferent  o  complementari.  No  es  farà  servir  per  l’estacionament  ni 
circulació de vehicles. Si els camions grua o  similars el  fan  servir pel  recolzament esporàdic de 
potes, s’haurà de col∙locar taulons de fusta o equivalents per evitar trencaments. 
   
Operacions de manteniment: 
 
Les  possibles  patologies  poden  ser  brutícia  superficial,  acumulació  de  pols,  papers  i  deixalles, 
despreniments o trencament de peces, deformacions, assentaments, esquerdes, etc. 
 
Es netejarà  i s’escombrarà el paviment un cop al dia,  i es regarà si fos necessari. Es retiraran  les 
fulles, papers i deixalles un cop al dia si fos necessari. 
 
Es farà una inspecció un cop cada cinc anys, o abans si fos apreciada alguna anomalia, observant si 
apareixen  algunes  peces  trencades,  esquerdades,  en  aquest  cas  es  reposaran  o  es  fixaran  al 
suport amb els materials apropiats per cada tipus de paviment. 
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Les juntes de dilatació s’inspeccionaran cada cinc anys o abans si s’aprecia alguna anomalia,  i es 
repararan els possibles desperfectes que s’observin  i es substituirà el material del rejuntat quan  
estigui en mal estat. 
 
BASES I SUBBASES: 
 
Descripció: 
   
Formen part d’aquest capítol les capes d’àrid seleccionat, de reblert i compactat en obra, formant 
part de la base de recolzament dels paviments, principalment dels aglomerats asfàltics pel trànsit 
de  vehicles, amb una grandària d’àrid  i  compactació determinada pel  tipus d’obra,  intensitat  i 
tipus del trànsit i el fi al que estan destinats. 
 
Instruccions d’ús: 
 
No existeixen instruccions d’ús per aquest capítol. En cas de que variï la finalitat o les condicions 
d’ús o de trànsit es farà prèviament un estudi de la idoneïtat del material i la compactació al nou 
tipus de trànsit o condicions d’ús. 
   
Operacions de manteniment: 
 
Les  possibles  patologies  o  defectes  podrien  ser  assentaments  diferencials,  compactació 
diferenciada amb conseqüències o patologies de les capes superiors 
 
Un  cop  a  l’any  s’inspeccionarà el paviment d’acabat,  i en  funció de  les patologies d’aquest  es 
deduirà si s’han produït desperfectes o deformacions a les bases i subbases. 
 
Quan s’apreciï alguna anomalia en els elements col∙locats i/o en el seu funcionament, s’estudiarà 
la  causa  per  un  Tècnic  competent  que  dictaminarà  la  seva  importància  i  en  els  seu  cas,  les 
reparacions que s’hagin d’efectuar. 
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AGLOMERATS: 
 
Descripció: 
 
Formen part d’aquest capítol, aquells paviments executats amb mescla bituminosa, principalment 
en calçades per vials. 
 
Instruccions d’ús: 
 
No existeixen  instruccions d’ús per aquest capítol. Els vials executats amb aglomerat només es 
faran  servir pel  fi  al que  estan destinats,  segons  el  tipus  i  la  intensitat de  trànsit definides  en 
projecte  i pel  tècnic d’inspecció  i manteniment. Si els  camions grua o  similars el  fan  servir pel 
recolzament esporàdic de potes,  s’haurà de  col∙locar  taulons de  fusta o equivalents per evitar 
trencaments. 
 
Operacions de manteniment: 
 
Possibles  patologies  relacionades  podrien  ser brutícia  superficial,  acumulació  de  pols,  papers  i 
deixalles, despreniments de les capes de trànsit per falta d’adherència amb la base, deformacions, 
assentaments, esquerdes, trencaments o desnivellament dels  junts, excés de poliment o pèrdua 
de macrotextura de la superfície. 
 
Es netejarà el paviment i es regarà periòdicament, adaptat a cada cas, per permetre un ús òptim 
de les vies de trànsit, un cop al dia si és necessari. També es retiraran les fulles, papers i deixalles. 
 
Cada  cinc  anys  s’inspeccionarà  el  paviment  i  les  juntes  de  dilatació  del  suport.  S’observarà  la 
possible  aparició  de  fissures,  enfonsaments  o  altres.  S’inspeccionaran  els  tapaboques  i  es 
repassaran les fixacions. 
 
Quan  sigui  necessari  s’executaran  les  reparacions  dictaminades  pel  tècnic  competent,  i  es 
repararan els possibles desperfectes observats,  i es substituiran els tapaboques quan s’observin 
deformacions o ressalts sobre el nivell del paviment. Es reconstruirà el paviment i s’intervindrà en 
el ferm quan els problemes de caire estructural siguin generalitzats. 
 
  La periodicitat  i  les tasques de reparació  i manteniment s’ajustaran a  les necessitats de 
cada cas i als criteris del tècnic de manteniment. 
 
 

2.7 Neteja general 
 
Descripció: 
 
Formen  part  d’aquest  capítol  aquelles  tasques  pròpies  del manteniment  rutinari  i  regular  de 
neteja de les zones del Parc com poden ser els camins, zones de vianants, vials, neteja i buidat de 
papereres i contenidors d’escombraries, etc. 
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Instruccions d’ús: 
 
No existeixen instruccions específiques d’ús per aquest capítol. Només es faran servir pel fi al que 
estan destinats, segons els elements de  la via pública a que es refereixi. Sempre es seguiran  les 
instruccions d’ús i manteniment del fabricant i del Tècnic de manteniment. 
 
Operacions de manteniment: 
 
Les  tasques  pròpies  de  neteja  i manteniment  són  les  pròpies  de  la  via  pública,  vials,  places  i 
camins entre d’altres. En general, aquestes tasques s’han de realitzar per ordre per  la  institució 
municipal (Ajuntament) o l’organisme competent de l’àmbit de treball. Generalment les realitzarà 
la  brigada  de  manteniment  corresponent  per  ordre  de  l’organisme  competent,  segons  el 
programa  de  manteniment  aprovat  pel  Tècnic  Municipal  competent  o  equivalent.  Aquest 
programa de manteniment s’haurà d’adaptar al municipi i a les condicions de cada moment. 
 
A nivell  general, es descriuen  i proposen  les principals  tasques de manteniment del Parc, que 
s’hauran d’adaptar en funció de les necessitats de cadascun d’ells. 
 
Es  proposa  netejar  les  voreres  un  cop  a  la  setmana,  així  com  els  carrer,  vials,  camins  i  zones 
d’esbarjo. Es proposa la mateixa freqüència pel buidat de papereres. 
 
Pel que fa al buidat dels contenidors d’escombraries la periodicitat serà de tres cops per setmana, 
mirant que dos d’aquestes es concentrin en caps de setmana per una major activitat del parc. En 
casos concrets segons èpoques de l’any, es designarà una periodicitat adaptada a les necessitats. 
En quan a la recollida dels contenidors d’escombraries seleccionades, es proposa una periodicitat 
d’un cop cada dues setmanes, tot i que s’haurà d’adaptar a les necessitats de cada època de l’any i 
intensitat d’ús del parc. 
 
Per  les  tasques  de  retirada  de  fulles  i  neteja  de  rigoles  es  proposa  una  periodicitat  de 
manteniment mensual, però que  s’haurà de  reforçar a  la  tardor  segons  les necessitat de  cada 
moment. 
 
 

2.8 Mobiliari urbà 
 
Descripció: 
 
S’inclouen en aquest capítol tot el mobiliari d’urbanització amb la finalitat determinada per cada 
fabricant  i  tipus de mobiliari, que  complementen  i aporten  funcionalitat al bon ús de  la  trama 
urbana  –  interurbana de  vials  i  voreres, places  i  altres.  Són un  exemple  les marquesines,  jocs 
infantils, seients i taules, papereres i contenidors, elements de protecció com tanques, baranes i 
pilons, elements de senyalització i panells informatius, etc. 
 
Instruccions d’ús: 
 
Les  instruccions d’ús variaran segons el  tipus de mobiliari,  i seran definides pels  fabricants  i els 
tècnics d’inspecció i manteniment. 
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Operacions de manteniment: 
 
Les tasques de manteniment del mobiliari seran definides pel Tècnic d’inspecció i manteniment i 
pels  fabricants del mobiliari, en  funció de  l’activitat  i  l’època de  l’any. En  tot  cas,  s’adjunten a 
continuació criteris generals: 
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2.9 Pintures i senyalització 
 
Descripció: 

 
Formen  part  del  capítol  de  pintures  aquelles  tasques  d’aplicació  de  pintures  en  superfícies 
diverses  com  poden  ser metalls,  arrebossats,  fusta,  i  paviments  en  vorades,  vores  i  calçades, 
segons la finalitat a la que estigui destinada, com decoració, protecció a la intempèrie, etc. 

 
Formen part del capítol de senyalització aquells elements instal∙lats a les obres d’urbanització per 
tal de regular el trànsit,  ja sigui amb senyals  informatives, de prohibició, precaució, etc. tant de 
senyals verticals com de senyalització horitzontal, referint‐se aquestes últimes a les marques vials. 
 
Instruccions d’ús: 
 
No existeixen instruccions específiques d’ús per aquest capítol. Només es faran servir pel fi al que 
estan destinats. 
 
Operacions de manteniment: 
 
El període de revisió de l’estat de conservació dels diferents revestiments serà en funció del tipus 
de suport i de la seva situació d’exposició: 
 
‐ Revestiment sobre guix, ciment i derivats: interiors 5 anys, exteriors3 anys 
‐ Revestiment sobre fusta: Interiors5 anys, exteriors3 anys 
‐ Revestiment sobre metall: Interiors5 anys, exteriors5 anys 
Si  anteriorment  es  troben  desperfectes  en  el  revestiment,  s’efectuarà  la  reparació  segons  els 
criteris de reposició. 
‐  Senyalització  en  vials:  S’inspeccionarà  cada  any  l’estat  de  la  senyalització  horitzontal  i  es 
repintarà cada any les carreteres amb un trànsit molt elevat o estat de desgast avançat i la resta 
cada dos anys. 
 
Criteris de neteja i conservació: 
 
‐ Pintures al temple i a la cals: es netejarà la pols amb draps secs. 
‐ Pintures al silicat i al ciment: es netejarà passant lleugerament un raspall de nylon amb abundant 
aigua clara. 
‐ Pintures plàstiques, a  l’esmalt, al martelé: es netejarà amb draps  i esponges humits amb aigua 
sabonosa. 
‐ Laques, vernissos: es netejarà amb draps i esponges humits amb aigua sabonosa. 
‐ Reposició de pintures al  temple: humitejant el parament amb aigua,  rascar el parament amb 
espàtula  o  rasqueta  fins  la  total  eliminació.  Abans  de  la  nova  aplicació  es  deixarà  el  suport 
preparat segons les indicacions del material a aplicar. 
‐ Reposició de pintures a la cals o silicats: es faran servir raspalls de pues, rasquetes o similars. 
‐ Pintures plàstiques: s’aplicarà sobre el revestiment una dissolució espessa de cola vegetal  fins 
l’estovament del revestiment, rascant posteriorment amb espàtula. 
‐ Pintures o vernissos a l’oli o sintètics: amb escatat, amb solució de sosa càustica aplicada sobre el 
revestiment,  aplicació  de  dissolvents  o  tècniques  equivalents,  rascant  posteriorment  amb 
espàtula. 
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‐  Altres tipus de pintures: consultar al fabricant i Tècnic d’inspecció i manteniment 
‐ Pintures de vials: En cas necessari es  farà el  fressat de  la pintura amb  la maquinària adient,  i 
s’aplicarà la pintura en fred, calent, dos components, etc. segons el cas, amb la maquinària adient. 
 
En quant a  senyalització  vertical, es poden  trobar entre d’altres,  com a possibles patologies  la 
brutícia, papers enganxats  i pintades a  les plaques, deformacions  i  trencaments deguts a actes 
vandàlics o accions  imprevistes, corrosió dels elements metàl∙lics, podriment  i atac dels  insectes 
als elements de fusta, desgast superficial per acció dels agents atmosfèrics i pèrdua de fixació al 
suport. 
 
Un cop a  l’any s’inspeccionarà  la col∙locació,  lectura, fixació  i ploms del rètol,  la corrosió,  l’estat 
dels elements de fusta, els elements suport de les plaques, es repassaran els cargols i el clavament 
de les fustes, es repintaran o envernissaran els elements de fusta i es repintaran les marques vials. 
Quan  sigui  necessari  es  restituirà  a  la  posició  i  condicions  inicials  en  cas  de  deformacions  o 
desplaçaments, es desmuntaran i renovaran les fixacions al terra si l’existent no ofereix garanties, 
es repararan o substituiran el elements metàl∙lics oxidats, i es reposaran les peces defectuoses.  
 
Cada  tres  anys  s’inspeccionaran  els  ancoratges  roscats  i  cada  cinc  els  soldats.  Es  repintaran o 
esmaltaran els suports metàl∙lics, cada cinc anys en cas d’ambient sec, cada tres en un ambient 
humit i cada any en un ambient agressiu. 
 
Cada  dos  anys  es  netejarà  la  senyalització  i  es  substituiran  les  plaques  quan  el  seu missatge 
esdevingui inintel∙ligible. 
 
Quan  calgui  es  retiraran  els  rètols  d’informació  i  els  elements  de  senyalització  d’obres  quan 
s’acabi la seva missió 
 
 

2.10 Jardineria 
 
Descripció: 
 
Formen  part  d’aquest  capítol  totes  aquelles  unitats  temàtiques  de  vegetació  incloses  dins  del 
Parc, com poden ser tots els arbres, arbustos, vegetació, marges fluvials, marges del llac i el seu 
entorn, etc. 
 
Instruccions d’ús: 
 
No existeixen instruccions específiques d’ús per aquest capítol. Només es faran servir pel fi al que 
estan destinats. 
 
Operacions de manteniment: 
 
Les tasques de manteniment de la jardineria seran definides pel Tècnic d’inspecció i manteniment 
i  les recollides a  l’annex de manteniment de  jardineria  i reg, en funció de  l’activitat  i  l’època de 
l’any. 
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2.11 Reg 

 
Descripció: 
 
Formen part d’aquest capítol tots els mecanismes, elements conduccions i accessoris de la xarxa 
pel reg de la jardineria i vegetació, boques de reg i hidrants, etc. 
 
L’aigua  de  reg  del  parc  procedirà  dels  pous  construïts  als  efectes  on  serà  depurada  i 
emmagatzemada en el dipòsit soterrat. Una part de  l’aigua de  reg  també podrà procedir de  la 
llera del riu Congost des del seu punt de connexió en l’assut de Llerona fins la zona humida. 
 
Instruccions d’ús: 
 
El manteniment de la xarxa de reg el realitzarà l’empresa constructora adjudicatària de les obres 
d’execució dels Parcs, durant el primer any, corresponent al període de garantia, a comptar des 
de  la  data  de  recepció  definitiva.  Un  cop  finalitzat  el  termini  de  garantia,  les  tasques  de 
manteniment  seran  realitzades  per  l’empresa  concessionària  del  municipi.  Les  directrius  de 
manteniment s’adaptaran a les necessitats reals dels Parcs i a les indicacions del Director tècnic de 
manteniment. 
 
L’ús es limitarà al fi al que han estat dissenyats, i sempre per personal especialitzat i autoritzat. 
 
Operacions de manteniment: 
 
Aquestes  tasques  consisteixen  en  la  comprovació  de  que  tots  els  elements  estan  en 
funcionament, i en el cas que es detecti alguna anomalia, s’indicarà a la Direcció. En qualsevol cas, 
es realitzarà la comprovació visual de tota la xarxa. 
 
El manteniment  el  realitzarà  l’empresa  constructora  adjudicatària de  les obres d’execució dels 
Parcs, durant el primer any, corresponent al període de garantia, a comptar des de  la data de 
recepció definitiva. Un  cop  finalitzat el  termini de garantia,  les  tasques de manteniment  seran 
realitzades  per  l’empresa  concessionària  del  municipi,  sempre  pel  personal  especialitzat  i 
autoritzat. 
 
Les  tasques  de  manteniment  de  la  xarxa  de  reg  seran  definides  pel  Tècnic  d’inspecció  i 
manteniment i les recollides a l’annex de manteniment de jardineria i reg. 
 
 

2.12 Llac 
 
Descripció: 
 
Formen part del capítol de tota la zona destinada al llac artificial, formada pels seus elements de 
vegetació, illes flotants, tela impermeable de base, etc. 
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Instruccions d’ús: 
 
No existeixen instruccions específiques d’ús per aquest capítol. Només es faran servir pel fi al que 
estan destinats, per tant queda totalment prohibida  la pesca, el bany  i  la navegació. Sempre es 
seguiran les instruccions d’ús i manteniment del fabricant i del Tècnic de manteniment. 
 
Operacions de manteniment: 
 
Es faran les tasques de neteja, que consistiran en l’eliminació de restes vegetals, residus i brosses 
que per qualsevol motiu arribin al llac. Les operacions de neteja es faran tantes vegades com sigui 
necessari per mantenir el llac en bon estat de conservació, encara que com a mínim es realitzarà 
dues vegades a l’any. 

 
Es farà el control de la vegetació, que consistirà en la retirada de la vegetació invasiva no desitjada 
i el control de la vegetació implantada, per tal d’evitar la colmatació del llac. Les restes es retiraran 
de  forma  immediata. Aquesta operació  es  realitzarà de  forma  immediata  tantes  vegades  com 
resulti necessari per a que el llac presenti un bon estat de conservació, encara que com a mínim 
es realitzarà dues vegades a l’any. 
 
Amb  tots  tres  sistemes  proposats,  font,  difusors  i  illes  flotants  vegetades,  considerem  que  la 
qualitat del aigua del llac serà bona i adient per fer‐la servir pel reg en cas de que hagi excedents. 
Tot i així, com a mesures preventives cal fer cada 6 mesos una anàlisi de les aigües per conèixer 
realment  l’estat actual en el moment del mostreig. 
 
3. PREUS I PRESSUPOSTOS 
 

Els preus adoptats s'han obtingut a partir dels preus dels jornals, transport  i maquinària 
actuals. 
 
  Aplicant  els  corresponents  preus  a  les  diferents  unitats  d’obra,  s’obté  un  pressupost 
d’execució material de: 

 
Total execució material:  246.797’83 € 

 
  Que  representa  un  pressupost  de  contracte,  incloent  el  13%  de  despeses  generals 
d’empresa, el 6% de benefici industrial i el 21% d’I.V.A. assoleix la quantitat de: 

 
Total pressupost per contracte:  355.364,20 € 
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4. DOCUMENTS  QUE  INTEGREN  L’ANNEX  14.  CRITERIS  DE  CONSERVACIÓ  I  PLA  DE 
MANTENIMENT 

 
  Els documents que integren el present manual són els següents: 
 
 

APÈNDIX 
 
1. Manteniment de la jardineria i el reg 
2. Instruccions i catàlegs de fabricants varis 
3. Instruccions i catàlegs de mobiliari urbà 
4. Pressupost del pla de manteniment 

‐ Pressupost 
‐ Resum de pressupost 

 
 
 
5. CONCLUSIÓ 

 
Amb  tots els punts  i els documents adjunts es pot considerar suficientment detallat el present 
manual d’ús i avaluació del manteniment, perquè pugui servir de base a la contractació i efectiva 
execució del manteniment. 
 
 
 

Les Franqueses del Vallès, a març de 2014 
 
 
 
 

 
 

Josep Barberillo i Gesa 
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques 

Col∙legiat núm. 6.410 
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APÈNDIX 14.1:MANTENIMENT DE LA JARDINERIA I REG 

 

1. PLA DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA I REG 

Totes  les  plantacions  seguiran  un  programa  de manteniment  bàsic  durant  els  tres  primers 

anys, seguint  les  indicacions del Plec tipus de manteniment editat per  l’APEVC (Associació de 

Professionals dels Espais Verds de Catalunya) i la Diputació de Barcelona, i seguint tot allò que 

indiquen les NTJ. 

Els dos primers dels quals anirà a càrrec de  l’obra, com a partida valorada econòmicament  i 

certificable. La resta dels anys ja anirà a càrrec de l’ajuntament.  

Bàsicament cal evitar la infestació inicial de males herbes, reposar falles de plantació, etc. 

A partir del quart any les tasques de manteniment en aquest tipus d’espais es limita a la neteja 

puntual  de  residus,  eliminació  puntual  de  males  herbes  i  correccions  d’actes  vandàlics. 

Pràcticament es poden considerar espais de manteniment mínim.  

 

És  important  considerar  que  un  manteniment  regular  permet  detectar  i  corregir  alguns 
impactes  no  desitjats  (petits  abocaments,  pastura  ocasional,  etc.)  que  poden  deteriorar  de 
forma important la imatge i percepció social del Parc. 
 
 
Pel que fa a la xarxa de reg caldrà seguir les indicacions de les NTJ i del plec de manteniment 

citat, tot i que la seva importància és bàsica en els primers anys també cal verificar el seu bon 

funcionament periòdicament. 

Actualment al Parc del Falgar i la Verneda és lloc de pastures. Per això és necessari un cop es 
faci la plantació de les noves espècies vegetals que hi hagi un control de les pastures per tal d’ 
evitar que es faci malbé la zona i que les ovelles circulin pel mig del Parc mentre és transitat a 
la vegada pels visitants del mateix. 

Els efectes del pasturatge  tenen una  forta  incidència  i duració,  tals  com  la  compactació del 
terreny com a resultat de la petjada dels animals i la desforestació causada per la ingesta de la 
vegetació que donen  lloc a  importants  canvis en  la  composició  florística  i estructural de  les 
masses vegetals i arbustives. 

Un sòl contínuament pasturat  implica que  la superfície del  terreny quedi nua  fet que  fa que 
incrementi el risc de falta d’aigua per evapotranspiració. 
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1.1 Criteris de manteniment 

Per a  la posterior gestió de  la vegetació de  l’espai caldrà  seguir els criteris establerts en  les 

normatives de referència.  

No  obstant  això  s’apunten  diversos  aspectes  per  a millorar  la  gestió  concreta  dels  espais 

plantats del  Parc, que  es portaran  a  terme des del primer moment de  la  realització de  les 

tasques  ordinàries  de  plantació  i manteniment  i,  posteriorment,  dins  el  plantejament  de 

manteniment ordinari de l’espai. 

El Parc es tracta d’un espai més o menys naturalitzat situat a l’extraradi del nucli del municipi 

que  s’ha  habilitat  per  el  seu  ús.  Aquest medi, modificat  i  preparat  per  a  rebre  una  certa 

afluència de gent, no ha de perdre els seus valors naturals del seu entorn, ja que realment són 

els que els donen sentit. Així doncs, les característiques d’aquest espai obliguen a realitzar un 

manteniment  diferenciat  d’altres  àrees més  urbanes.  El  respecte  cap  al medi  i  a  l’equilibri 

natural és un factor primordial a l’hora de dur a terme aquest manteniment. 

No es podrà pasturar al Parc. Actualment al Parc del Falgar i la Verneda és lloc de pastures. Per 

això  és  necessari  un  cop  es  faci  la  plantació  de  les  noves  espècies  vegetals  que  hi  hagi  un 

control de  les pastures per tal d’evitar que es faci malbé  la zona  i que  les ovelles circulin pel 

mig del Parc mentre és transitat a la vegada pels visitants del mateix. 

Els efectes del pasturatge  tenen una  forta  incidència  i duració,  tals  com  la  compactació del 
terreny com a resultat de la petjada dels animals i la desforestació causada per la ingesta de la 
vegetació que donen  lloc a  importants  canvis en  la  composició  florística  i estructural de  les 
masses vegetals i arbustives. 

Un sòl contínuament pasturat  implica que  la superfície del terreny quedi nua fet que  implica 
un risc de pèrdua de sòl i erosió del mateix. 

 

1.2 Tasques de manteniment genèriques: 

 

 Eliminació dels possibles rebrots de la canya (Arundo donax) i  ailant (Ailanthus altíssima). 

Tallades d’esbarzer (Rubus ulmifolius). 

 

 Reg  de  la  plantació  realitzada.  Els  regs  previstos  seran  de  10  regs/any,  quan  siguin 

necessaris segons la climatologia. 

 Aplicar un encoixinat orgànic (gruix 5‐10cm) en un entorn de 1‐2 m a  l'entorn dels arbres 
aïllats. 
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 Escarificar  la superfície del voltant de  l’arbre periòdicament, per  trencar  la crosta que es 
pugui formar i oxigenar les arrels i per evitar que hi hagin plantes adventícies, que puguin 
crear competències de nutrients respecte a l’arbre. 

 Desbrossada selectiva per eliminar competència que pugui incidir sobre l’establiment dels 
vegetals plantats. 

 Segar  i  repassar  els marges  de  les  zones  de  prats  arran  de  camins  i  zones  d'ús  amb 

desbrossadora sobre tractor, per tal de tenir en tot moment vegetació per sota de 15 cm 

d’alçada. 

 Segar tota  la superfície de prats amb desbrossadora sobre tractor, per tal de tenir durant 

la major part del temps vegetació per sota de 30 cm d’alçada. 

 Reperfilar el terreny amb mitjans mecànics, per a la correcta disposició de les terres. 

 Eliminar  mecànicament  la  vegetació  arvense  i  oportunista  que  hagi  colonitzat  els 

espais. 

 Renovar quan calgui l'aplicació d'encoixinat orgànic . 

 Netejar les males herbes, deixalles d’origen antròpic o defecacions d’animals. 

 Retirar les flors seques al final de la floració, per tal d'evitar que es podreixin. 

 

1.3 Tasques de manteniment específiques 

 

Manteniments dels prats: 

Dall  de  tota  la  superfície  de  prats  amb  desbrossadora  sobre  tractor  i  amb  desbrossadora 
manual amb capçal de disc metàl∙lic,  i a prop dels arbres  i arbusts amb capçal de  fil de niló, 
sense tocar en cap cas l'escorça dels mateixos. També es retallaran amb la mateixa freqüència 
les  vores dels prats quan aquestes estiguin  tocant a murs, embornals, paviments, mobiliari, 
etc. 

S’haurà de tenir especial cura de desbrossar aquestes zones quan la vegetació sigui molt seca 

ja que és sensible de patir un incendi provocat per vandalisme o altres causes. 

La retirada de residus procedents d’aquesta operació serà  immediata, si  l’alçada de  la herba 

desbrossada superés els 0.5 m. 
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Categoria  Altura de dall 

mínima 

recomanada (mm) 

Freqüència de dall 

orientativa 

 

Necessitat 

d’aportacions 

hídriques 

Freqüència 

orientativa 

Neteja 

Prat  de  joc  i  vores  de 

prats arran de camins 

40 ‐ 70  Cada 4‐6 setmanes Baixa i/o  

autosuficient 

setmanal

Prat principal  50 – 100  3 ‐ 4 cops l’any Autosuficient  quinzenal

Prat devesa  100 ‐ 120  2 ‐ 3 cops l’any Autosuficient  quinzenal

 
Prat de joc i vores de camins 
 
S’establirà  una  freqüència  de  dall  relativament  alta  per  tractar‐se  d’un  prat  (en  algun  cas 
regat),  coincidint  en  les  èpoques  de màxim  creixement  vegetatiu  (primavera  i  tardor).  Les 
segues s’iniciaran durant el mes de març i s’establirà un programa continu. 

El dall i repàs de marges de les zones de prats arran de camins (dos metres per cada costat) i 

zones d'ús es faran de manera que en tot moment la vegetació es mantingui per sota de 15 cm 

d’alçada. 

Prat principal 
 
El programa de manteniment del prat principal ha de  consistir en un dall  curt  a  l’abril o  al 

començament  de maig,  un  a  final  de  juny  i  un  darrer  a  la  tardor,  al  setembre  o  l’octubre. 

Aquests prats poden necessitar més de tres dalls durant el període vegetatiu. 

Per afavorir  la floració, fructificació  i especialment  la sembra de  les espècies silvestres, el dall 

es realitzarà després de la fructificació, d’abril a juny. 

Opcionalment, no segar fins al juny o començament de juliol i fer‐ho (un cop o més) simulant 

la sega de  farratgeres és una alternativa per proveir el prat de  flors a  l’estiu  i refugi per a  la 

fauna. 

El dall de tota la superfície de prats es realitzarà de manera que durant la major part del temps 

vegetació es mantingui per sota de 30 cm d’alçada. 

Prat de devesa 
 
El manteniment d’aquest prat serà equivalent al del prat principal exceptuant l’alçada mínima 
de tall  i  la periodicitat que es pot veure reduïda a un o dos dalls anuals. Es tractarà com una 
zona naturalitzada en la que es permetrà una evolució assilvestrada de la prada.  

L’esbrossada  es  farà  de  forma  selectiva  preservant  aquelles  espècies  herbàcies  i  arbustives 
interessants que aportin diversitat i que afavoreixin que l’espai esdevingui refugi de fauna. 
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 Neteja  

Les  zones  de  prat  s’han  de mantenir  lliures  de  brossa,  escombraries  i  restes  orgàniques  o 

inorgàniques (especialment abans de la desbrossada).  

La freqüència serà de com a mínim un dia a la setmana en les zones de més ús i quinzenal per 

al  la  resta de prades.  Les  restes d’aquesta operació  s’han de  retirar  immediatament  i dur a 

abocadors autoritzats.  

Dins  la neteja, també entra  la recollida de branques caigudes dels arbres  i  la retirada de tots 

els elements tant orgànics com inorgànics dipositats o abandonats com restes d’obra, mobles, 

electrodomèstics, etc. i en general tots aquells objectes que no pertanyin al medi. 

Manteniment de l’arbrat i arbustos 

 Inspeccions visuals 

Aquestes inspeccions permeten identificar possibles perills o futures operacions que s’hagin de 
dur  a  terme  a  cada  exemplar  o  grup  d’exemplars.  A  més  a més,  també  poden  ajudar  a 
identificar operacions de manteniment necessàries i a mantenir actualitzat l’inventari tècnic. 

S’ha d’efectuar un control visual de l’arbrat, per tal de detectar amb suficient antelació 
qualsevol anomalia patològica o mancança de nutrients que presenti. 

 Encoixinat i desherbatge 

Els tractaments de “mulching” (amb escorça de pi, restes d’esporga,etc.) en els escossells dels 
arbres, mantenen  la humidificació, redueixen  l’evapotranspiració  i dificulten  la germinació de 
vegetació oportunista  i aporten nutrients orgànics a  la nova vegetació al  llarg del període de 
descomposició.  
Aplicació d’encoixinat orgànic  (gruix 5‐10  cm) en un  radi de 0,5 – 1m a  l’entorn dels arbres 

aïllats per ajudar a retenir l’aigua. 

Els arbres han de presentar un aspecte sa i net al voltant del tronc. No hi ha d’haver herbes o 

plantes adventícies, que a més poden crear competències de nutrients respecte a  l’arbre. La 

zona  amb  encoixinats  també  haurà  de  ser  desherbada  periòdicament,  amb  una  freqüència 

mínima de quatre vegades l’any, tot i que hi haurà zones on la freqüència es pot duplicar. 

 Reg 

Les dosis  aplicades han de  ser  suficients per  tal que  el  terreny que  envolta  l’arbre quedi  a 
capacitat de camp. 
El reg manual s’ha de fer amb poca pressió i lentament per tal d’evitar descalçaments d’arbres, 

especialment dels joves. No s’han de provocar ni erosions ni rentatges de sòls. 

El reg automàtic es controlarà amb un programador. La periodicitat del reg i les dosis d’aigua 
dependran d’una sèrie de factors, com ara l’espècie, el tipus de sòl i la superfície. Malgrat això, 
s’ha de seguir el criteri general de realitzar regs abundants però de baixa periodicitat. 
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 Poda 

L’esporga  es  justifica  per  mantenir  en  bon  estat  l’aspecte  de  l’arbre;  així  doncs,  s’han 

d’esporgar  branques malaltes, malmeses  i mortes,  a  fi  d’impedir  la  proliferació  de  fongs  o 

similars. Només es justifica l’eliminació de les branques sanes per facilitar l’esclarida de la copa 

i  l’entrada  de  llum  i  d’aire;  també  és  justificable  l’eliminació  de  branques  creuades  o mal 

dirigides.  

Poda d’arbres  joves (poda de formació): Poda de formació del tronc o guia: eliminació de  les 

branques  codominants  i  de  les  que  competeixen  amb  la  principal.  Poda  de  formació  de 

l’estructura: eliminació de les branques mal dirigides i formació d’una estructura resistent. 

Poda de  refaldada: eliminació progressiva de  les branques més baixes per elevar‐la capçada 

d’un arbre. 

Poda de fructificació: poda de fruiters cercant  l’equilibri entre el creixement  i  la fructificació, 

de manera que es produeixi una abundant floració i producció de fruit per atraure aus i petits 

mamífers. 

 Sosteniment artificial 

Els  tubs  i  tutors s’han de mantenir en perfecte estat per  tal que siguin efectius. Han d’estar 

correctament ajustats per evitar que escanyin o malmetin l’arbre. 

S’han  de  col∙locar  adequadament  perquè  tinguin  prou  força  per  evitar  que  els  arbres  es 

trenquin  o  caiguin.  S’han  d’inspeccionar,  com  a  mínim  mensualment,  i  després  d’algunes 

incidències,  com  ara  tempestes,  ventades,  obres,  etc.,  amb  la  finalitat  de  poder  corregir  o 

modificar possibles fregaments o deficiències. 

 Controls plaguicides 

Periòdicament, s’han d’examinar les afeccions de plagues i malures que incideixen en l’estat de 

les  plantes  i  s’han  d’adoptar  les  mesures  adequades  per  controlar‐les  seguint  els  criteris 

següents: 

o S’ha  d’evitar  la  proliferació  de  plagues  i  malures  d’acord  amb  una  bona 

planificació i execució de les tasques que poden ajudar a evitar‐la. 

o S’ha de minimitzar  l’ús de productes plaguicides d’acord amb una planificació 

de lluita integrada. 

o Quan sigui necessari, s’han d’utilitzar els productes menys tòxics i evitar l’ús de 

productes classificats com a molt tòxics. 

El procediment que cal utilitzar per a la defensa vegetal del Parc és l’anomenat control integrat 

de plagues. Els principis del control integrat es basen en els següents: 

o S’ha de comptar amb tots els possibles sistemes de lluita.  
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o No  es descarta d’entrada  l’ús de plaguicides. Únicament  s’hi ha de  recórrer 

quan  sigui  estrictament  necessari  i  utilitzant  els  productes  que  menys 

pertorbin els ecosistemes.  

o Es dóna prioritat als elements naturals de control de «lluita biològica». 

o No es pretén eliminar  la plaga, sinó tan sols mantenir‐la per sota dels  llindars 

que ocasionin pèrdua del valor ornamental de les plantes. 

 Plantació i/o reposició 

Es consideren incloses dins d’aquesta partida del manteniment les operacions següents:  

o Retirada i gestió del material vegetal mort.  

o Implantació de l’arbrat de reposició. 

o Substitució del substrat, si escau. 

o Primer reg. 

Els arbres s’han de plantar el mateix dia de l’arribada a l’obra o lloc de plantació. 

El procediment de plantació que cal seguir serà el mateix que el descrit a l’apartat 2.6 d’aquest 

annex. 

Manteniment de marges fluvials, lacustres, de fruiters i esqueis 

Aquests espais que han d’actuar com a pantalla visual i de protecció de fauna es preservaran i 

tractaran  mínimament  de  manera  que  s’afavoreixin  únicament  els  processos  naturals 

d’aquests petits ecosistemes. 

Els  arbusts  i  arbres  que  creixin  de  forma  espontània  a  aquestes  zones  no  hauran  de  ser 

esporgats ni hauran de seguir cap tipus de manteniment concret. Només s’actuarà en aquells 

casos especials que així ho  requereixin seguint  les  instruccions de  la Direcció Facultativa. Els 

arbusts  disposats  amb  caràcter  de  repoblació,  seguiran  un manteniment mínim  d’esporga 

extraient  branques  mortes,  seques,  malaltes,  i/o  que  alterin  negativament  la  fisiologia  i 

mecànica del vegetal. Aquesta esporga es realitzarà com a mínim un cop a l’any. 

El sotabosc i espais oberts d’aquestes zones estan ocupades per gramínies i arbusts típicament 

mediterranis.  

S’haurà de controlar el creixement d’espècies al∙lòctones com Arundo donax (canya) o Rubus 

sp. (esbarzer), ja que poden arribar a suposar un greu problema pel futur del Parc i de la seva 

biodiversitat.  

Manteniment d’explanades i camins 

Les males herbes s’implanten fàcilment en  les superfícies toves. Les explanades  i passejos de 

sauló o altres àrids presents al parc han d’estar lliures de males herbes. 
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No  es  pot  utilitzar  sota  cap  concepte  productes  químics  en  aquesta  zona  excepte  permís 

exprés o petició de La Direcció Facultativa, així doncs, es procedirà al seu desherbatge manual 

o  amb maquinària  especialitzada.  Aquestes  operacions  es  realitzaran mensualment,  segons 

l’índex de creixement de  la vegetació. S’anivellarà  i es  reomplirà el  terreny quan es detectin 

irregularitats susceptibles de provocar algun accident. 

 

2. DISSENY DE LA XARXA DE REG 

La solució tècnica en quan a la instal∙lació de la xarxa de reg ha tingut en compte els següents 

factors: 

- Garantir l’aportació de les necessitats d’aigua a totes i cadascuna de les zones de reg 

- Totes  les zones de reg es regaran pel sistema de reg per degoteig 

- La sectorització de la xarxa s‘ha fet per tal de poder ajustar al mínim necessari el cabal 

instantani, que ha d’aportar l’equip de pressió del dipòsit. 

- La  instal∙lació  serà  totalment  automàtica,  controlada  per  via  web,  per  evitar  la 

manipulació  de  la  instal∙lació  per  part  dels  usuaris  o  altre  personal  no  autoritzat  i 

assegurar la correcta dosi d’aigua de reg al llarg de l’any. 

- Controlar  el  consum  d’aigua  de  tota  l’àrea mitjançant  comptadors  a  l’entrada  del 

sistema de reg.  

 

S’ha previst la instal∙lació dels elements de control necessaris per a la sectorització del Parc en 

un  total de 60 sectors, controlat amb electrovàlvules de control central, comandades per un 

programador emplaçat a  la  caseta de  control de bombes  i enllaçat via web amb els  serveis 

municipals. 

 

2.1 Esquema de funcionament de la xarxa de reg 

Hi  ha  espècies  com  els  vern  que  necessiten  que  els  sòls  estiguin  humits  constantment  per 

poder créixer bé, i per tant han de tenir un bona aportació d’aigua. És per això que s’ha previst 

que a  la zona de  la Verneda on es trobarà aquesta espècie arribarà  l’excedent de  l’aigua del 

llac i a més haurà un reg gota a gota. Durant els 3 primers anys, tots els arbres que es plantin al 

Parc tindran reg gota a gota per tal d’assegurar el seu correcte desenvolupament.  

 

El funcionament del sistema de reg és el següent: 
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 S’extreu aigua dels pous i la vessen al dipòsit. 

 En cas de massa aportació d’aigua al dipòsit aquesta pot sobreeixir i conduir‐se fins el 

llac. 

 L’accionament del reg es fa per mitjà d’un programador que s’adequarà en durada a 

les necessitats d’aigua de cada època de l’any. Aquest accionarà l’equip de pressió del 

dipòsit que proporciona la pressió i cabal necessaris per a regar cadascun dels sectors.  

 A la vegada, el programador obrirà l’electrovàlvula del sector que calgui regar. 

 El comptador general permetrà enregistrar  l’aigua consumida en cada sector,  i  fer el 

seguiment  pertinent  dels  consums.  També  permetrà  fer  el  càlcul  i  seguiment  de 

l’eficiència de la xarxa, en disposar de registres dels cabals extrets i distribuïts. 

 

2.2  Instal∙lació de reg 

 Boques de reg   

El  funcionament de  la boca de  reg ha de  ser correcte  sempre  i no es poden produir 

pèrdues d’aigua. 

S’ha de reparar la boca de reg quan s’observin anomalies i substituir o reparar la peça 

afectada. 

 Aspersors i difusors   

El funcionament dels aspersors i dels difusors ha de ser correcte sempre i l’arc d’aigua 

format ha de ser uniforme. Mensualment, en els períodes d’ús de la instal∙lació, cal fer 

una prova de funcionament. 

 

Es  pot  netejar  el  filtre  quan  estigui  obstruït  per  sorra  o  altres  materials,  es  pot 

substituir el broquet  si no distribueix  correctament  l’aigua o,  si cal, es pot  substituir 

totalment  l’element. Tots els elements nous han de  tenir  idèntiques característiques 

que els substituïts. 

 Regs per degoteig 

El funcionament de les canonades de degoteig ha de ser correcte sempre i el reg ha de 

ser uniforme. 

Mensualment,  en  els  períodes  d’ús  de  la  instal∙lació,  cal  fer  una  prova  de 

funcionament. Es poden netejar  si estan obstruïts o  substituir  trams de  canonada  si 
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han deixat de funcionar correctament. Tots els elements nous han de tenir idèntiques 

característiques que l’element substituït. 

 Electrovàlvules 

El funcionament de les electrovàlvules ha de ser correcte sempre. 

Mensualment,  en  els  períodes  d’ús  de  la  instal∙lació,  cal  fer  una  prova  de 

funcionament. Es pot netejar  la membrana si estan obstruïdes, substituir el solenoide 

si  no  converteix  el  senyal  elèctric  en mecànic,  o  la molla  si  ha  perdut  elasticitat,  o 

substituir‐les  totalment  si  han  deixat  de  funcionar  correctament.  Tots  els  elements 

nous han de tenir idèntiques característiques que els elements substituïts. 

 Filtres 

El funcionament dels filtres ha de ser correcte sempre. 

Anualment  s’ha  d’efectuar  una  neteja  dels  filtres  de  les  instal∙lacions  de  reg. 

Mensualment,  en  els  períodes  d’ús  de  la  instal∙lació,  cal  fer  una  prova  de 

funcionament.  Es  poden  netejar  si  estan  obstruïts  o  substituir‐los  si  han  deixat  de 

funcionar  correctament.  Tots  els  elements  nous  han  de  tenir  idèntiques 

característiques que els elements substituïts. 

 Reguladors de pressió  

El funcionament dels reguladors de pressió ha de ser correcte sempre. La pressió ha de 

ser uniforme i ajustada a les necessitats de la instal∙lació. 

Anualment  cal  comprovar  amb  un manòmetre  la  correcció  de  la  pressió  de  sortida 

d’acord amb  les característiques de  la  instal∙lació. Mensualment, en els períodes d’ús 

de la instal∙lació, cal fer una prova de funcionament. Cal substituir‐los si han deixat de 

funcionar correctament. 

 Vàlvules de ventosa  

El funcionament de les vàlvules de ventosa ha de ser correcte sempre. 

Mensualment,  en  els  períodes  d’ús  de  la  instal∙lació,  cal  fer  una  prova  de 

funcionament.  Es  poden  substituir  si  han  deixat  de  funcionar  correctament  amb 

vàlvules d’idèntiques característiques. 

 Programadors 

El funcionament dels programadors ha de ser correcte sempre. 

Anualment  cal  fer  una  prova  del  funcionament  correcte  de  totes  les  funcions, 

especialment  la  conservació  de  les  memòries  en  cas  de  fallida  elèctrica.  En  els 

programadors autònoms cal substituir la bateria per una de nova un cop l’any. 
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 Canonades 

El  funcionament de  les  canonades ha de  ser  correcte  sempre  i no es poden produir 

pèrdues d’aigua. 

Mensualment,  en  els  períodes  d’ús  de  la  instal∙lació,  cal  fer  una  prova  del 

funcionament  de  la  instal∙lació  tancant  totes  les  vàlvules  per  comprovar  que  el 

comptador està en repòs. En cas de fuita, cal buscar‐ne l’origen i substituir el fragment 

de canonada malmès  i connectar‐lo amb maneguets. Totes  les canonades noves han 

de tenir idèntiques característiques que les substituïdes. 

Manteniment instal∙lació 

hidràulica 

Freqüència 

inspecció 

funcionament 

Mensu

al 

Anual  Observacions 

Eq
u
ip
 

Boques de reg      X  Anual i funcional 

Aspersors i difusors    X    Neteja funcional 

filtres
Regs per degoteig  X     

Electrovàlvules  X     

Filtres  X  X  Neteja anual i 

funcional 
Reguladors de pressió   X  X  Prova pressió anual 

Vàlvules de ventosa   X     

Programadors    X  Substitució anual 

bateries
Canonades  X    Prova d’estanqueïtat 

 

2.3 Xarxa de distribució 

La xarxa de canonades necessària per a fer arribar l’aigua a tots els sectors de reg es construirà 

amb canonada de tub de polietilè d’alta densitat de 10 atm dels diàmetres que es desprenguin 

del càlcul i disseny corresponent. 

En  aquesta  xarxa  de  distribució  també  s’hi  col∙locaran  les  boques  de  reg  necessàries  per  a 

tasques de manteniment, neteja o noves plantacions. No penjaran d’una xarxa  independent, 
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de manera que el seu consum també estarà controlat pel programador central i no es podran 

accionar directament.  

2.4  Sectors de regs 

Els sectors de reg de plantes arbustives es dotaran de tubs de PE de 10 atm de diàmetres 32, 

40 i 50mm, amb l’estesa de línies de tub Unitechline o similar de 17 mm, amb goters cada 50 

cm  i  separant  les  línies  uns  50cm.  Aquesta  distribució  s’ajustarà  per  adaptar‐se  a  la 

microorografia del terreny.  

Els arbres aïllats comptaran amb espirals individuals de reg de tub Unitechline o similar de 17 

mm, amb goters cada 30 cm.  

2.5  Control de la xarxa de reg 

La xarxa de reg localitzat projectada arriba arreu el Parc, conjuntament amb l’estesa de boques 

de reg. 

Aquesta  xarxa no estarà  sempre en  càrrega  i es  comandarà  amb una  central de  control no 

accessible per al públic en arqueta soterrada, i comandament en armari protegit. 

Amb el sistema de centralització remota es controlarà tota la xarxa de reg del parc mitjançant 

un software de gestió via Internet, de manera que es podrà: 

‐ Gestionar de manera centralitzada  la xarxa de  reg  i, per  tant, habilitar, deshabilitar  i 

programar els sectors de reg de cada zona de reg. 

‐ Controlar qualsevol armari o arqueta que contingui electrovàlvules o qualsevol  tipus 

de programador de reg  (tant si són equips alimentats amb corrent de xarxa elèctrica 

com amb bateries) independentment de la marca o model. 

‐ Consultar de manera remota l’estat del sistema de reg i el telemanteniment de tota la 

xarxa. 

‐ Connectar  detectors  de  pluja  o  vent  amb  l’objectiu  d’aturar  el  reg  tan  bon  punt 

comenci a ploure o bé si ha plogut hores abans. Aquesta aturada pot ser automàtica o 

a voluntat dels responsables del reg. 

‐ Connectar a  la xarxa de reg equips que controlin el consum  i fuites d’aigua, possibles 

glaçades, etc. 

‐ Assignar privilegis d’accés i gestió en funció del rol que tingui cada usuari. 

‐ Fer proves de reg en  la mateixa arqueta o armari, amb activació manual  i  immediata 

dels nous terminals remots de programació. 
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Amb el sistema de centralització remota s’aconsegueixen els avantatges següents: 

‐ Econòmics:  estalvi  d’aigua  superior  al  30%  del  consum  anual  i  estalvi  de  temps  i 

desplaçaments rutinaris i urgents en les tasques de manteniment d’espais verds. 

‐ Ambientals:  en  situacions  de  pluja  permet  aturar  tota  la  xarxa  de  reg  de manera 

automàtica, amb  la qual cosa s’evita el malbaratament d’aigua  i  l’efecte negatiu que 

això genera. 

‐ Seguretat: en situacions climatològiques adverses (gelades o vent excessiu) és possible 

aturar o reprogramar el reg en qüestió de minuts, amb la qual cosa s’eviten accidents i 

relliscades. 

 

Els detectors de pluja són equips especialment dissenyats i fabricats per a la detecció eficient 

de la pluja.  

La correcta detecció de la pluja ‐i la corresponent activació de la sortida del dispositiu‐ permet 

accionar qualsevol mecanisme electrònic, elèctric, hidràulic o mecànic que es vulgui controlar. 

Aquest fet comporta un estalvi important d’aigua i una millora en la gestió mediambiental. 



 
 

 

 

 

 



PARC DEL FALGAR I LA VERNEDA
CRONOGRAMA DE  FREQÜÈNCIES DE TREBALL ANUALS

MANTENIMENT GESPES

Sega x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Reg x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Retall de vores x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Escarificat, airejat i reencebat x x x x x x x x

Ad b í i

desembregener febrer març abril maig juny juliol octubre novembreagost setembre

Adobat químic x x x x x x x x x x x x

Eliminació manual de males herbes x x x x x x x x x x x x

Eliminació química de males herbes x x

Adobat de fons i cobertura (segons varietats i necessitats) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Tractament fitosanitari (solament en cas necessari) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

MANTENIMENT PRATS

Sega X X X X X X X X X X X X X

Retall de vores X X X X X X X X X X X X X

Adobat químic x x x x x x x x x x x x

Eliminació química de males herbes x x

Tractament fitosanitari (solament en cas necessari)

gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre

Tractament fitosanitari (solament en cas necessari) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Desherbatge x x x x x x x x x x x x

Perfilat de parterres x x x x x x x x

Poda i retall arbustiu (segons varietats i necessitats) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Retall i guia enfiladisses (segons varietats i necessitats) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Fertilització x x x x x x x x x x x x

Encoixinament x x x x x x x x

Tractament fitosanitari (solament en cas necessari) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Reg Manual x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Reposició en cas de baixes

maig juny agost octubre novembre desembrejuliol setembre
MANTENIMENT D'ARBUSTOS, ENTAPISSANTS, ENFILADISSES I 
HERBÀCIES

gener febrer març abril

Reposició en cas de baixes x x x x x x x x

Desherbatge d'escocells x x x x x x x x x x x x

Poda (segons varietats i necessitats) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Fertilització x x x x x x x x x x x x

Encoixinament x x x x x x x x

Tractament fitosanitari (segons necessitats) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Reg Manual x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Manteniment tutors i d'altres elements (segons necessitats) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Reposició en cas de baixes x x x x x x x x

MANTENIMENT D'ARBRAT juliol agost setembre octubre novembre desembregener febrer març abril maig juny
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x x x x x x

Inspecció de control de Processionària en Pinus sp. x x x x

Inspecció de control de Assecada en Cupressus i similars x x x x x x

Inspecció de control de Pulgó en Rosàcies i Tilia sp. x x x x x x x x

CONTROL FITOSANITARI (en cas necessari) gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre

Inspecció de control de Psila en Cercis siliquastrum x x x x x x x x

Control de reg x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Nota: conservació, neteja i substitució quan no funcionin correctament.

Control periòdic x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Neteja de fons (1 cop l'any)
Greixatge

setembre

juny juliol agost setembre octubre novembre

maig juny juliol agostMANTENIMENT D'OBRA HIDRÀULICA gener febrer març abril

CONSERVACIÓ DE FONTS DE BEURE gener febrer març abril maig desembre

octubre novembre desembre

Greixatge x x x x x

Pintat x x x x x

Reparacions (segons necessitats) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Control periòdic x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Neteja de flotants en estanys x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Neteja de fons (1 cop l'any) x x

Reparacions (segons necessitats) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

agost setembre octubre novembre desembreCONSERVACIÓ DE BASSA I LLAC gener febrer març abril maig juny juliol

desembrejuliol agost setembremaig juny octubre novembreMANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS EQUIPAMENTS, 
SUPERFÍCIES DE SAULÓ DE PARCS I GRAVES

gener febrer març abril

Control d'incidències del equipaments (segons necessitats) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Desherbatge (segons necessitats) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Condicionament de superfícies i aportació de material (segons necessitats) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Neteja i rasclonat de les superfícies de sauló (segons necessitats) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Control, inspecció  i notificació incidències x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Substitució de materials deteriorats x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Eliminació i neteja de pintades x x x x x x x x

Petites reparacions i ajustaments de cargoleria x x x x x x x x

Senyalització en cas de perill x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ MOBILIARI URBÀ I JOCS 
INFANTILS

desembregener febrer març abril maig juny juliol

SUPERFÍCIES DE SAULÓ DE PARCS I GRAVES

agost setembre octubre novembre
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APÈNDIX NÚM. 14.2 

INSTRUCCIONS I CATÀLEGS DE FABRICANTS VARIS 
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APÈNDIX 14.2: INSTRUCCIONS I CATÀLEGS DE FABRICANTS VARIS 
 

 

MANTENIMENT I RECOMANACIONS DELS DIPÒSITS PREFABRICATS 

 

1. El  sistema  “Aquadiposits”  te  l’avantatge  de  que  al  no  tenir  cables  de  posttesat 
perimetrals el manteniment es molt econòmic. 

2. Aconsellem que quan es faci la construcció del dipòsit, aquets protegir‐lo exteriorment 
amb un morter‐pintura anti carbonatació tipus Sikagard 670 W Elastocolor, que el que 
fa es donar‐li un recobriment al formigó. 

3. El  nostre  sistema  si  es  el  que  poseu  en  el  projecte,  ja  porta  la  impermeabilització 
interior inclosa, amb el que podem fer‐hi també la de la llosa de fons. 
 

Aquests partides  serien per  fer una obra  “10”  amb un  tractament per el  futur  amb 

garantia de 10 anys per part nostre sense problema. 

Ara be, el manteniment que podem fer‐li es el següent: 

1. Anualment  i  aprofitant  que  el  R.D.  140/2003  es  d’obligat  compliment  una 
buidada  del  dipòsit,  revisió  visual  per  operaris  nostres  especialitzats  i 
desincrustació, desinfecció i esbandida tal com diu el RD. 

2. Revisió  dels  possibles  desperfectes  o  reparacions  necessàries  segons  es 
contempli. 
 

No cal fer mes manteniment a priori que aquest, també cal dir que  la nostra 

empresa en el  cas de  ser  l’adjudicatària del projecte, donarà  totes  les  fitxes 

tècniques  dels  productes  empleats  per  que  qualsevol  persona  de  la  pròpia 

brigada  del  Ajuntament  pugui  fer  petits  manteniments  amb  els  mateixos 

productes empleats en el seu origen. 

 

Josep Calderaro 

686‐458418 info@aquadiposits.com 

Tel:  (+34)  972‐107057     Fax: (+34)  972‐983515  

C/ Just Puig, 4 local 5    17460 CELRÀ  

www.aquadiposits.com 
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MANTENIMENT I RECOMANACIONS DEL SISTEMA DE DEPURACIÓ CULLIGAN 

 

INTRODUCCIÓ: 

 

Les  instal∙lacions  CULLIGAN  estan  pensades  per  proporcionar  una  producció  d’alta  qualitat 

durant llargs períodes de temps. Per això es fa responsable de fer un seguiment periòdic de la 

instal∙lació per un tècnic de la més absoluta confiança, un tècnic de CULLIGAN. Una instal∙lació 

sense revisió periòdica per un tècnic experimentat és una instal∙lació de risc. 

 

Per altra banda som conscients de que cada dia és més important la qualitat de l’aigua tant de 

serveis  com  de  processos  productius.  En  aquest  últim  cas  una  avaria  a  la  instal∙lació  de 

tractament pot comportar un atur en la producció amb les conseqüents pèrdues econòmiques. 

Problemes de  funcionament de  la  instal∙lació de  tractament d’aigües de  servei pot provocar 

problemes greus a les instal∙lacions mecàniques. 

 

És per  això que una programació  adequada  en  la  freqüència  i metodologia de  les  revisions 

permet optimitzar  i assegurar el funcionament dels equips  i conseqüentment proporcionar  la 

qualitat de l’aigua necessària per cada aplicació particular. 

 

OBJECTIUS: 

 

1. El  manteniment  inclou  una  visita  bimensual  que  constarà  de  les  següents 
operacions: 

a. Comprovació de la qualitat de l’aigua subministrada. 
b. Revisió dels equips de cloració ACS. 
c. Calibració  analitzador  de  clor  i  funcionament  del  sistema  de 

recirculació del dipòsit / pou / basa d’aigua potable. 
d. Revisió de  les  cloradores de  la  instal∙lació,  set point  i  canvi de  filtre 

d’entrada. 
e. Neteja del filtre Pool Filter, amb optimització dels seus cicles de rentat. 

Mirar pressions de rentat. 
f. Neteja de punts d’injecció. 
g. Revisió de bombes INOX SP. 
h. Funcionament general de totes les maniobres elèctriques. 

 

2. A més, es tindrà en compte, que anirà a càrrec del client / promotor: 
a. Recanvis substituïts pel funcionament dels equips. 
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b. Consumibles  de  la  instal∙lació,  com  cartutxos  filtrants,  producte 
químic, sal... 

c. Omplert dels dipòsits de sal i reactius. 
3. El  nostre  sistema  si  es  el  que  poseu  en  el  projecte,  ja  porta  la 

impermeabilització  interior  inclosa, amb el que podem  fer‐hi  també  la de  la 
llosa de fons. 

 

RESPONSABILITATS: 

 

No serà responsabilitat de Culligan Espanya S.A. cap avaria produïda per causes de força major, 

problemes en el subministrament elèctric, per reparació realitzada per  la companyia d’aigües 

de  la zona, canvis de composició de  l’aigua a tractar, manipulació o reparacions per persones 

físiques  o  jurídiques  que  no  estiguin  expressament  autoritzades,  per  escrit,  per  Culligan 

Espanya S.A. per  la prestació dels  serveis, o aquells equips  i/o  instal∙lacions que no utilitzen 

recanvis originals Culligan  i que facin servir consumibles  i productes químics que formen part 

del  tractament,  i  que  no  siguin  subministrats  per  Culligan  Espanya,  S.A.  o  per  distribuïdors 

especialment autoritzats, per escrit, pel seu fi. 
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1. Identificación del producto______________________ 
 

Nombre comercial: Geomembrana ATARFIL HDS 

Nombre químico: Poliolefinas 
 

Fórmula: (C2-H4) n 
 

Fabricante: ATARFIL S.L 
 

Dirección: Ctra. de Córdoba Km. 429 

 18230 Atarfe (Granada) 

Tfno: +34 902 43 92 00 
 

Fax: +34 958 43 91 28 
 
 

2. Composición _________________________________  

 

Composición general: Poliolefinas y Aditivos 
 
 

Componentes peligrosos: no presenta. 

 

3. Identificación de peligros _______________________  

 

 Físico-Químicos:    Riesgos    de    aplastamiento durante la 

manipulación de las bobinas en la descarga, elevación ó extendido en 

obra. 
 
 

Toxicología (síntomas): 

o INHALACIÓN:  los  vapores  del  polímero  fundido  pueden 

resultar irritantes para el sistema respiratorio. 

o INGESTIÓN/ASPIRACIÓN: no es tóxico por ingestión. 

 

Efectos  tóxicos  generales: los  vapores  del  producto  fundido pueden 

ser irritantes para el sistema respiratorio y causar dermatitis por contacto. 

 

4.  Primeros auxilios _____________________________  

 

Inhalación: sacar a la persona al aire. Administrar oxígeno si es 

necesario. 
 
 

Ingestión: no es frecuente. La absorción intestinal es muy baja.  
No se conocen efectos adversos debido a la baja solubilidad de la  
preparación. 
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Contacto piel: en caso de quemadura por el polímero fundido, enfriar 

rápidamente el material líquido con  abundante  agua.   

No retirar el producto solidificado  de  la  quemadura  sin  

solicitar asistencia  médica.  Acudir  al  médico  y  tratar  como  

quemadura normal. 

 

Contacto  ojos: lavar  con  abundante  agua  si  es  necesario 

manteniendo los ojos abiertos durante al menos 15 minutos, luego proteja 

los ojos con gasa estéril o pañuelo limpio y seco. No usar colirios ni pomadas 

antes de consultar al oculista. 
 
 

Medidas generales: solicitar ayuda médica. 

 

5. Medidas de lucha contra incendios ________________  

 

Medidas de extinción: espuma AFFF, polvos químicos secos, CO2 y agua 

pulverizada. 
 
 

Contraindicaciones: no presenta. 

 

Productos de combustión: combustión  completa CO2  y H2O, 

combustión incompleta CO,  hollín, aldehídos. Durante la combustión, el 

preparado puede liberar gases tóxicos a altamente tóxicos. No respirar los 

humos. 

 

Medidas especiales: alejar las bobinas del área del  incendio  si puede 

hacerse sin riesgo. En caso de fuego intenso en la zona de carga, utilizar   

un   sistema   de   extinción   de   incendios,   sin manipulación directa por 

personas, para evitar riesgos. Consultar y aplicar  plan de seguridad y 

emergencia en caso de que existan. 

 

Peligros especiales: el polímero fundido puede propagar el fuego. Se 

pueden producir gases tóxicos irritantes. 

 

Equipos  de  protección: guantes y trajes resistentes al calor. Equipo 

autónomo de respiración en presencia de humos densos. 

 

 

6. Manipulación ________________________________  

 

Manipulación: no fumar, comer o beber durante la manipulación del 

producto. Eliminar todas las posibles fuentes de ignición del área de 

manejo y almacenamiento del material, especialmente en presencia de 

atmósferas pulverulentas. 

Medidas de precaución para manejo de grandes cargas.  
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Condiciones especiales: máscaras de protección en presencia de 

vapores del producto fundido. 

 

Usos: está autorizado para su uso en contacto con alimentos  en 

cumplimiento con la actual legislación española u europea. 

 
 

7. Controles de exposición/protección personal___ 
 

Equipos de protección personal: 

 

o PROTECCIÓN   RESPIRATORIA:   máscara   de   protección 

respiratoria en presencia de vapores del producto fundido y del 

polímero en polvo 

o PROTECCIÓN CUTÁNEA: guantes, traje u calzado apropiado.  

o PROTECCIÓN   OCULAR:  gafas  de  seguridad  para  evitar 

salpicaduras   especialmente   cuando   se   trabaja   con el 

producto fundido. 

 

8. Almacenamiento _____________________________  

 

Temperatura y productos de descomposición: no procede en 

condiciones normales de almacenamiento. 
 
 

Reacciones peligrosas: no presenta. 

 

Condiciones   de   almacenamiento:   la   geomembrana   viene 

presentada en bobinas de un peso compartido entre 40 y 90 

Kg  y un ancho de 2 m. Habrá que prestar mucha atención a las 

operaciones de descarga y posterior almacenamiento de la mercancía. Es 

recomendable almacenar los rollos, cumpliendo: 

o Suelo lo más llano posible. 

o Que  no  existan  elementos  punzantes  en  el  lugar  del 

almacenamiento. 

 

 

9. Propiedades físicas y químicas___________________  

 

Presentación: bobinas  de 6 y 6.3 m de ancho con un peso mínimo de  

1100 Kg 

Color: negro/verde, negro/azul, negro/ocre, negro/turquesa 

pH: no presenta 

Intervalo de fusión: de 124 º a 135º (cristalino)  

Punto de inflamación/inflamatibilidad: >340 ºc 

Autoinflamabilidad: no presenta. 

Propiedades explosivas: no presenta.  
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Propiedades comburentes: no presenta. 

Presión del vapor: no presenta. 

Hidrosolubidad: insoluble. 
Densidad: > 0,940 gr/cm

3 a 23º C 

Calor/combustión: 11.000 cal/g 

Solubilidad: a  temperaturas  próximas  al  punto  de  fusión  es soluble     

en benceno, xileno, tolueno, tricloroetileno y tetraclorometano. 

 

10. Estabilidad y reactividad _______________________  

 

Estabilidad: material  estable a temperatura ambiente. El  ATARFIL HDS  

tiene   alta   resistencia   al  agua.  

 

Incompatibilidades: flúor. El SO4H2  fumante, NO3H y otros 

agentes oxidantes lo pueden atacar lentamente, particularmente a altas 

temperaturas. No se debe usar con productos agresivos  en presencia de 

tensiones. 
 
 

Productos de descomposición/combustión peligrosos: 

 

o PRODUCTOS   DE   DESCOMPOSICIÓN:   a   temperaturas 

superiores a 400   º   C   el   producto   se   descompone 

desprendiendo  humos altamente  tóxicos  e  irritantes  y 

ocasionalmente  pueden  aparecer  trazas  de  acroleína  y 

formaldehído. 

o COMBUSTIÓN COMPLETA: CO2,  H2O. 

o COMBUSTIÓN INCOMPLETA: CO,  hollín, aldehídos, cetonas, 

hidrocarburos y ácidos grasos volátiles. 

 

 

11. Toxicología _________________________________  

 

Vías de entrada: la inhalación de vapores del producto fundido. 

Contacto directo con la piel y/o los ojos. 

 

Efectos agudos y crónicos:  los  vapores del producto fundido 

pueden ser irritantes para el sistema respiratorio y causar dermatitis por 

contacto. 

 

Carcinogenicidad/clasificación: ICARC: grupo 3 (el  polietileno no es 

clasificable por su carcinogenicidad en el hombre) 

 

Toxicidad para la reproducción: no se conocen efectos tóxicos para la 

reproducción. 

 

Condiciones   médicas   agravadas   por la exposición: no 

presenta. 
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12. Consideraciones sobre la eliminación _____________- -___  

 Métodos  de  eliminación  de la sustancia (excedentes): 

reciclar el material siempre que sea posible. 

 

Residuos  eliminación:  disolver  o  mezclar  el  material  con  un 

disolvente  combustible  y  quemarlo  en  un  incinerador  químico 

equipado con un sistema de depuración de humos. 

 

Disposiciones:   los establecimientos y empresas que se dediquen a la 

recuperación, eliminación, recogida o transporte de  residuos deberían  

cumplir  las  disposiciones  de  la  directiva  91/156/CEE relativa a la 

gestión de residuos u otras disposiciones autonómicas, nacionales o 

comunitarias en vigor. 

 

13. Otras informaciones __________________________  

 

La información que se suministra en este documento se ha recopilado en 

base a las mejores  fuentes  existentes  y  con  los  mejores 

conocimientos disponibles de acuerdo con  los  requerimientos  legales 

vigentes  sobre  información  envasado  y   etiquetado   de   sustancias 

químicas peligrosas. Ello no  implica que la información sea completa en 

todos los casos. Es responsabilidad del usuario decidir si esta hoja de 

datos  se  seguridad  satisface  los  requerimientos  para  su  aplicación 

específica al uso al que se  destine. Esta ficha anula y sustituye toda 

edición precedente. 
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Recomendaciones de Uso y Mantenimiento de la Geomembrana Atarfil 
 
1.- Introducción 
 
El presente documento incluye una serie de recomendaciones de Uso y Mantenimiento 
de una Instalación impermeabilizada con cualquier tipo de Geomembrana Atarfil . 
 
2.- Recomendaciones Postconstructivas. 
 
La Geomembrana en la mayoría de los casos quedara expuesta a la Radiación UV y la 
acción de los agentes atmosféricos, granizo, ciclos de temperatura, erosión del viento, 
etc… 
 
La geomembrana Atarfil esta fabricada en su totalidad a partir de resinas vírgenes, por 
lo que todas estas acciones las puede soportar sin problemas por varias décadas. 
Es en la configuración de los detalles postconstructivos donde hay que adoptar algunas 
precauciones. Esencialmente dos: 
 

 En situación de balsa vacía la corriente de viento puede provocar succiones 
importantes en taludes y es necesario prever algún tipo de lastrado permanente 
que impida levantarse a la geomembrana. Este lastrado debe ubicarse 
preferiblemente a pie de talud, protegiendo la geomembrana con geotextil o 
paños de geomembrana antes de apoyar los lastres (bordillos de hormigón, 
tubos rellenos de grava, etc…Véase Standards de Atarfil ST H6 y ST11) 
La recomendación de proteger la geomembrana es aplicable igualmente a los 
dispositivos mecánicos como bombas, tomas de fondo flotantes, etc,…que en 
algún momento vayan a apoyarse sobre la misma. 

 En caso de hormigonarse elementos superiores perimetrales tales como 
bordillos, botaolas, vallados, etc…se debe asegurar que en ningún momento 
estos elementos ofrecen aristas cortantes al levantamiento de la geomembrana 
por viento. 

 
Todos los anclajes de la geomembrana a elementos duros, de la naturaleza que sean, 
deberán siempre respetar el criterio de que la fijación este en el mismo plano que la 
geomembrana. 
 
Igualmente se cuidará la entrada de agua a la balsa para que en ningún momento 
existan sobre ella acciones mecánicas que vayan paulatinamente destruyendo la 
estructura resistente del terreno de apoyo. 
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3.- Recomendaciones sobre la Geomembrana 
 
La geomembrana, en particular el polietileno de alta densidad PEHD, presenta una 
notable resistencia química; no obstante deben controlarse los vertidos no controlados 
de alta concentración de productos químicos, por ejemplo, los que puedan preverse 
para limpieza o procedentes de otras partes de la instalación. En particular son 
especialmente nocivos todo tipo de Hidrocarburos por tiempos superiores a unas pocas 
semanas. 
 
En general también son nocivos los vertidos a alta temperatura, superior a 80ºC. 
 
En caso de duda puede consultarse la tabla de Resistencias Químicas del producto 
referida en el Catalogo General Atarfil y, si aun así existe duda, al Dpto. Técnico Atarfil. 
La limpieza de la superficie para librarla de pequeñas incrustaciones de cal, algas, 
hongos, líquenes o simplemente fango del fondo debe preferiblemente realizarse 
mediante empleo de chorro de agua a presión y bombeo o retirada manual del fango 
resultante en el fondo.  
 
Todo el personal trabajador deberá ir provisto de calzado adecuado y tener 
terminantemente prohibido fumar en el tajo. 
 
En el caso de utilizar herramientas metálicas, tales como azadas o rastrillos, éstas 
deberán ir debidamente protegidas para evitar perforaciones en la geomembrana. 
 
En ningún caso se permitirá la entrada de medios mecánicos o maquinaria, incluso la 
de menor porte, aunque en este ultimo caso podrán habilitarse sistemas de tablones, 
planchas, etc… que permitirían proteger la geomembrana de su rodadura. 
 
Los medios de tipo pesado quedan prohibidos. 
 
4.- Recomendaciones de Seguridad 
 
Una balsa impermeabilizada ofrece una superficie resbaladiza, y por tanto ante 
posibles caídas de personas o animales deben habilitarse medios de salida. 
 
Estos pueden ser variados. Desde la red perimetral oculta por el nivel de agua o la 
disposición de vallados exteriores, flotadores atados al perímetro ubicados en sitios 
estratégicos, etc…todos ellos siempre bien señalizados, incluso con iluminación 
nocturna o paneles indicativos de peligro. 
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La Geomembrana tiene una resistencia al fuego limitada, aunque es autoextinguible 
para aplicaciones puntuales de la misma. Deberá por tanto cuidarse la posible 
influencia sobre la misma de focos de alta temperatura o actos vandálicos. 
En ningún caso se generan combustiones peligrosas para la salud humana con 
geomembranas de este tipo. 
 
5.- Comentarios Finales 
 
La geomembrana esta sometida a ciclos térmicos y dado su coeficiente de dilatación , 
aparecerán arrugas diurnas, mayores cuando más fuerte sea la insolación y taludes 
bajo tensión cuando la temperatura sea muy baja. 
 
En ningún caso estos efectos afectan al normal desempeño del producto, siendo más 
visibles cuando la balsa esté vacía y por tanto no tenga el beneficio de la amortiguación 
térmica que proporciona el agua embalsada. 
 
Los llenados de balsa deberán procurar hacerse durante la noche o temprano en la 
mañana a fin de aprovechar que la geomembrana en estos momentos reposa 
firmemente sobre el terreno sin arrugas. 
 
Particularmente, en situaciones de balsa vacía y en general periódicamente, deberá 
realizarse una inspección de la estanqueidad de todos los elementos presentes en la 
instalación , particularmente en los entronques con obras de fábrica, tomas y tubos. 
 
También se debe visualizar la salida del drenaje de fondo para detectar la existencia de 
fugas o la aparición de sugerencias de agua naturales del terreno no provenientes de la 
balsa. 
 
Finalmente, y solo en el caso de que la balsa se asiente en zonas de antiguas huertas o 
terrenos de alto contenido orgánico, será necesario inspeccionar el fondo ante la 
posibilidad de que existan acumulaciones de gases encapsulados por la geomembrana 
que será necesario liberar en el perímetro . Ante esta hipotética situación, que por otra 
parte es bastante inusual, rogamos consulten al Dpto. Técnico de Atarfil. 
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APÈNDIX NÚM. 14.3 

INSTRUCCIONS I CATÀLEGS DE MOBILIARI URBÀ 
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PRESSUPOST DEL PLA DE MANTENIMENT 



 
 

 

 

 

 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Manteniment Falgar-La Verneda
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

CAPITOL 01 BOMBES, DIPÒSITS, DEPURACIÓ

01.01 P.A. Manteniment i neteja anual d'un dipòsit

Partida alçada a justificar d'import màxim pel manteniment en bon estat
funcional, estètic i de conservació de un dipòsit d'acumulació d'aigues pre-
vist en el projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda, del fa-
bricant "Aquadiposits" o dels que els hagin substituit. Tasques d'inspecció
i manteniment anual segons R.D. 140/2003 d'obligat compliment, consis-
tent en una buidada del dipòsit, revisió visual per operaris especialitzats i
desincrustació, desinfecció i esbandida segons el RD, revisió i reparació
dels possibles desperfectes o reparacions necessàries. Inclou entrega de
les fitxes tècniques dels productes empleats i dels certificats de control de
qualitat. Inclòs tots els treballs i complements necessaris per mantenir-ho
en estat correcte de conservació, manteniment i ús.

dipòsits d'acumulació d'aigues 2 2,00

2,00 1.900,00 3.800,00

01.02 m3 Reomplert del dipòsit després del manteniment

Consum d'aigua necessari pel reomplert dels dipòsits d'aigua, preu per
metre cúbic, després de realitzar la inspecció i manteniment necessaris.
Inclòs tots els treballs i complements necessaris per les tasques de reom-
plert.

Dipòsit de 40 m3 1 40,00 40,00
Dipòsit de 220 m3 1 220,00 220,00
EIC 0,1 260,00 26,00

286,00 1,00 286,00

01.03 P.A. Inspecció i manteniment bombes i depuració

Partida alçada a justificar d'import màxim pel manteniment en bon estat
funcional, estètic i de conservació de tot el sistema de depuració segons
les instruccions de manteniment del fabricant, consistents en una visita
mensual per fer la comprobació de la qualitat de l'aigua subministrada, re-
visió dels equips de cloració ACS, calibració de l'analitzador de clor i fun-
cionament del sistema de recircul.lació de la bassa d'aigua potable, revi-
sió de les clorades de la instal.lació, set point i canvi de filtre d'entrada, ne-
teja del filtre Pool Filter amb optimització dels seus filtres de rentat, com-
provar pressions de rentat, neteja de punts d'injeccció, revisió de bombes,
funcionament general de totes les maniobres elèctriques.Inclou tots els
treballs i complements necessaris per mantenir-ho en estat correcte de
conservació, manteniment i ús.

Mant. bombes depuració anual (1 cop
al mes)

1 1,00

1,00 3.300,00 3.300,00

01.04 P.A. SiC recanvis substituits pels equips de bombes i depuració

Partida alçada d'import màxim a justificar pel subministrament i col.loca-
ció dels equips, recanvis i peces necessàries pel bon funcionament dels
equips de bombeig i depuració. Inclosos tots els treballs de substitució i
peces necessàries per un correcte manteniment i funcionament de l'equip.

recanvis de peces de bombes i
depuració

1 1,00

1,00 500,00 500,00

01.05 ut SiC consumibles de la instal.lació tipus cartutxos filtrants, etc.

Subministrament i col.locació dels consumibles de la instal.lació de l'equip
de bombeig com filtres, etc., recanvis i peces necessàries pel bon funcio-
nament dels equips de bombeig i depuració. Inclosos tots els treballs de
substitució i peces necessàries per un correcte manteniment i funciona-
ment de l'equip.

filtres (1 mensual x 12 mesos) 12 12,00

12,00 6,00 72,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Manteniment Falgar-La Verneda
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

01.06 SiC d'hipoclorit per la cloració

Subministrament i col.locació del consumible hipoclorit de la instal.lació
de l'equip de bombeig necessari per la cloració de les aigües. Previsió de
consum de 150 g. d'hipoclorit per litre d'aigua (15%), amb previsió de
114.000 m3/any ->760 litres d'hipoclorit. Subministrat en garrafes de 32 li-
tres d'hipoclorit. Inclosos tots els treballs de neteja i càrrega / descàrrega
per un correcte manteniment i funcionament de l'equip i de la cloració de
les aigües.

Garrafes de 32 l. (760 l / 32) 25 25,00
EiC 0,1 2,50 0,25

25,25 22,00 555,50

TOTAL CAPITOL 01 BOMBES, DIPÒSITS, DEPURACIÓ........................................................................ 8.513,50
CAPITOL 02 ENLLUMENAT PÚBLIC i XARXA MT I BT

02.01 PA Quotes de manteniment anual comptador, drets cía, etc.

Partida alçada a justificar d'import màxim per les quotes de manteniment
anual de les línies, cuota fixa pel contracte i manteniment del servei de
subministrament d'energia elèctrica de la companyia subministradora.

cuota anual 1 1,00

1,00 600,00 600,00

02.02 KwhConsum electric bomba pou 1 SP17-20 11kw i pou 2 SP17-15 9,2kw

Consum electric anual necessari pel funcionament de la bomba del pou 1
SP17-20 11kw i del pou 2 SP17-15 9,2kw, amb un cabal conjunt de les
dues bonbes de 25m3/h. Amb una previsió de bombament d'aigua anual
dels pous de 112.250m3 a l'any.

Potencia mitjana x h. any 1 10,10 4.490,00 45.349,00
EIC 0,1 45.349,00 4.534,90

49.883,90 0,12 5.986,07

02.03 KwhConsum electric bomba fons del llac SP17-2 1,45kw

Consum electric anual necessari pel funcionament de la bomba d'aspira-
ció de fons del llac, amb un cabal de 21.3m3/h. Amb una previsió de bom-
bament d'aigua anual de 14.211m3 a l'any.

Potencia mitjana x h. any 1 1,45 671,00 972,95
EIC 0,1 972,95 97,30

1.070,25 0,12 128,43

02.04 KwhConsum electric del quadre elèctric i protecció control bombes 1,10kw

Consum electric anual necessari pel funcionament de quadre elèctric pel
control de bombament de les aigues del reg emmagatzemades.

previsio mitjana anual 12 1,10 13,20
EIC 0,1 13,20 1,32

14,52 0,12 1,74

02.05 KwhConsum caseta bombament dipòsit retenció amb 2 bombes 4,7kw c.u.

Consum electric anual necessari pel funcionament a la caseta de bomba-
ment, de dos bombes de 20m3/h i 4,7kw de potència unitària, com a grup
de pressió de reg.

Potencia mitjana x h. any 2 4,70 4.490,00 42.206,00
EIC 0,1 42.206,00 4.220,60

46.426,60 0,12 5.571,19

02.06 KwhConsum depuradora aigua pou, motobomba recirculacio 1,1kw, quadre elec.3kw

Consum electric anual necessari pel funcionament de la depuradora com-
pacta pel tractament de les aigues dels pous 1 i 2, amb motobomba de re-
circulació PT150T 1.1kw i quadre elèctric fins 3kw perprotecció de moto-
bomba.

Potencia mitjana x h. any (bombes
pous)

1 4.490,00 1,10 4.939,00

Potencia mitjana x h. any (bomba fons
llac)

1 671,00 1,10 738,10
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Manteniment Falgar-La Verneda
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

previsió quadre electric 3kw 1 12,00 3,00 36,00
EIC 0,1 5.713,10 571,31

6.284,41 0,12 754,13

02.07 KwhConsum enllumenat parcs Falgar (19ut 70w c.u.)

Consum elèctric necessari per l'enllumenat durant un any dels Parcs del
Falgar, amb làmpades VSAP, 19 unitats de 70w cadascuna.

Potencia x h. dia x dies any 1 1,33 11,00 365,00 5.339,95
EIC 0,1 5.339,95 534,00

5.873,95 0,12 704,87

02.08 KwhConsum airejador oxigenació del llac, 3200 l/m, 220v 50Hz

Consum electric anual necessari pel funcionament de l'airejador per l'oxi-
genació del llac, de cabal 3200 l/m, 220v 50Hz

previsio consum airejador 1 12,00 1,00 12,00
EIC 0,1 12,00 1,20

13,20 0,12 1,58

02.09 KwhConsum FLO-JET bomba submergible AISI 316L (1CV=0.736kw)

Consum electric anual necessari pel funcionament del FLO-JET, bomba
submergible AISI 316L (1cv = 0.736kw)

previsio consum FLO-JET 1 12,00 0,74 8,88
EIC 0,1 8,88 0,89

9,77 0,12 1,17

02.10 KwhConsum enllumenat aparcament (4 ut 750w c.u.)

Consum elèctric necessari per l'enllumenat durant un any de l'aparcament
a l'entrada del Parc del Falgar, 4 unitats de 750w cadascuna.

Potencia x h. dia x dies any 1 3,00 11,00 365,00 12.045,00
EIC 0,1 12.045,00 1.204,50

13.249,50 0,12 1.589,94

02.11 KwhConsum regulació Reg La Verneda (programadors i repetidors)

Consum electric anual necessari pel funcionament del control del reg de
la verneda, programador de 9v., equip programador SAMCLABOX
SBP042 9v., equip repetidor SCR100 9v.

previsio anual programadors 1 12,00 12,00
EIC 0,1 12,00 1,20

13,20 0,12 1,58

TOTAL CAPITOL 02 ENLLUMENAT PÚBLIC i XARXA MT I BT ............................................................. 15.340,70
CAPITOL 03 MOBILIARI URBÀ

03.01 P.A. Inspecció i manteniment jocs infantils i mobiliari urbà

Partida alçada a justificar d'import màxim pel manteniment en bon estat
funcional, estètic i de conservació dels jocs infantils i del mobiliari urbà
previst en el projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda, del
fabricant "Fundició Ductil Benito" o dels que els hagin substituit. Servei
d'inspecció i manteniment funcional de jocs infantils i mobiliari urbà, amb
la prestació del servei de 1 dia al mes trimestralment a l'any, amb dos
operaris. Inclou neteja en general, engrase dels elements de rotació i pe-
ces mòvils, reparacions i arranjaments de masilla i pintura, reparació i re-
posició de peces deteriorades, precintat d'elements que no estiguin en
condicions d'ús, materials i recanvis per un valor total de 60 euros al dia.
També inclou informe d'actuació trimestral i repàs anual de pintura en els
elements, tots els treballs i complements necessaris per mantenir el mobi-
liari en estat correcte de conservació, manteniment i ús.

Mant. mobiliari i jocs 1 1,00

1,00 2.559,00 2.559,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
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03.02 P.A. Inspecció i manteniment pista multiesport

Partida alçada a justificar d'import màxim pel manteniment en bon estat
funcional, estètic i de conservació de la pista multiesport prevista en el
projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Verneda, del fabricant
"Kompan" o del que l'hagi substituit. Servei d'inspecció i manteniment fun-
cional, amb la prestació del servei de 1 dia trimestralment (cada 3 mesos)
a l'any, amb dos operaris. Inclou neteja en general, engrase dels ele-
ments de rotació i peces mòvils, reparacions i arranjaments de masilla i
pintura, reparació i reposició de peces deteriorades, precintat d'elements
que no estiguin en condicions d'ús, materials i recanvis per un valor total
de 60 euros al dia. També inclou informe d'actuació trimestral i repàs
anual de pintura en els elements, tots els treballs i complements necessa-
ris per mantenir el mobiliari en estat correcte de conservació, manteni-
ment i ús.

Mant. pista multiesport 1 1,00

1,00 853,00 853,00

03.03 P.A. Inspecció i manteniment parc temàtic infantil

Partida alçada a justificar d'import màxim pel manteniment en bon estat
funcional, estètic i de conservació del parc temàtic (conjunt de jocs infan-
tils) tipus PAR-NA-001 de Parkesa o equivalent previst en el projecte d'a-
cabament dels Parcs del Falgar i La Verneda, del fabricant "Parkesa" o
del que l'hagi substituit. Servei d'inspecció i manteniment funcional del
conjunt, amb la prestació del servei de 1 dia al mes trimestralment a l'any,
amb dos operaris. Inclou neteja en general, engrase dels elements de ro-
tació i peces mòvils, reparacions i arranjaments de masilla i pintura, repa-
ració i reposició de peces deteriorades, precintat d'elements que no esti-
guin en condicions d'ús, materials i recanvis per un valor total de 100 eu-
ros al dia. També inclou informe d'actuació trimestral i repàs anual de pin-
tura en els elements, tots els treballs i complements necessaris per man-
tenir el mobiliari en estat correcte de conservació, manteniment i ús.

Mant. parc temàtic conjunt infantil 1 1,00

1,00 2.679,00 2.679,00

03.04 P.A. Inspecció i manteniment 4 pèrgoles de fusta

Partida alçada a justificar d'import màxim pel manteniment en bon estat
funcional, estètic i de conservació de les pèrgoles de fusta de la zona de
picnic previstes en el projecte d'acabament dels Parcs del Falgar i La Ver-
neda, del fabricant "Progranges" de 8x5m o del que l'hagi substituit. Ser-
vei d'inspecció i manteniment funcional, amb la prestació del servei de 1
dia a l'any, amb dos operaris. Inclou neteja en general, engrase dels ele-
ments metàl.lics, reparacions i arranjaments de masilla i pintura, repara-
ció i reposició de peces deteriorades, precintat d'elements que no estiguin
en condicions d'ús, materials i recanvis. També inclou repàs anual de pin-
tura, tots els treballs i complements necessaris per mantenir-ho en estat
correcte de conservació, manteniment i ús.

Mant. pèrgoles zona picnic 1 1,00

1,00 1.140,00 1.140,00

03.05 P.A. Inspecció i manteniment barbacoes

Partida alçada a justificar d'import màxim per la neteja i manteniment en
bon estat funcional, estètic i de conservació del conjunt de totes les barba-
coes de la zona de picnic previstes en el projecte d'acabament dels Parcs
del Falgar i La Verneda. Servei d'inspecció i manteniment funcional, amb
la prestació del servei de 1 dia a l'any, d'un operari. Inclou neteja en gene-
ral, reparacions de revestiments i pintura, reparació i reposició de peces
deteriorades, precintat d'elements que no estiguin en condicions d'ús, ma-
terials i recanvis. Inclou tots els treballs i complements necessaris per
mantenir-ho en estat correcte de conservació, manteniment i ús.

Manteniment barbacoes 1 1,00

1,00 250,00 250,00

TOTAL CAPITOL 03 MOBILIARI URBÀ.................................................................................................... 7.481,00
CAPITOL 04 OBRA CIVIL
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Manteniment Falgar-La Verneda
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

04.01 P.A. Inspeccio i manteniment obra civil, vorades, paviments, voreres,etc

Partida alçada d'import màxim a justificar per la inspecció mensual de la
totalitat dels parcs per l'oportú manteniment del paviment, vorades, vore-
res, etc.i tots els elements d'obra civil, amb una previsió de material a uti-
litzar màxim de 100 euros. Inclòs tots els treballs, materials i comple-
ments necessaris pel correcte manteniment dels parcs i dels seus ele-
ments d'obra civil.

visites durant 1 any (1 visita mensual) 12 12,00
EIC 2 2,00

14,00 494,84 6.927,76

TOTAL CAPITOL 04 OBRA CIVIL ............................................................................................................. 6.927,76
CAPITOL 05 JARDINERIA I LLAC

05.01 m2 Manteniment anual superfícies de gespa 1000-5000m2,pendent<25%

Manteniment anual de superfícies de gespa d'entre 1000 m2 i 5000 m2,
en terreny amb pendent inferior al 25%.
superficie gespa 1700 1.700,000 1.700,000

1.700,00 5,82 9.894,00

05.02 m2 Manteniment anual superfícies de prat >5000m2,pendent<25%

Manteniment anual de superfícies de prat d'entre > 5000 m2, en terreny
amb pendent inferior al 25%.
prats 14600 14.600,000

4500 4.500,000
4100 4.100,000
4500 4.500,000
6400 6.400,000
3300 3.300,000
4200 4.200,000
1400 1.400,000

600 600,000
4500 4.500,000

18700 18.700,000 66.800,000

66.800,00 0,91 60.788,00

05.03 m2 Manteniment anual talussos

Manteniment anual de talussos vegetats estables de > 5000 m2, en ter-
reny amb pendent inferior al 25%.

17400 17.400,000
11700 11.700,000
12000 12.000,000 41.100,000

41.100,00 0,65 26.715,00

05.04 m2 Adobament sup.sembrades,40g/m2 adob microgranulat allib.lent

Adobament de les superfícies sembrades, a base de l'aplicació de 40
g/m2 d'adob microgranulat d'alliberament lent del tipus 20.5.8.2 mgo i 500
g/m2 d'adob orgànic tipus compost exempt de llavors contaminants, amb
un contingut mínim de matèria orgànica del 40%, 5,4% d'àcids húmics i
4,6% d'àcids fúlvics, inclou subministrament del producte i aplicació, prè-
via aprovació del producte

1700 3,000 5.100,000 5.100,000

5.100,00 0,10 510,00

05.05 m2 Adobament sup.prat,25g/m2 adob microgranulat allib.lent

Adobament de les superfícies sembrades, a base de l'aplicació de 40
g/m2 d'adob microgranulat d'alliberament lent del tipus 20.5.8.2 mgo i 500
g/m2 d'adob orgànic tipus compost exempt de llavors contaminants, amb
un contingut mínim de matèria orgànica del 40%, 5,4% d'àcids húmics i
4,6% d'àcids fúlvics, inclou subministrament del producte i aplicació, prè-
via aprovació del producte
prats 14600 14.600,000

4500 4.500,000
4100 4.100,000
4500 4.500,000
6400 6.400,000
3300 3.300,000
4200 4.200,000
1400 1.400,000

600 600,000
4500 4.500,000

18700 18.700,000 66.800,000

66.800,00 0,00 0,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Manteniment Falgar-La Verneda
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

05.06 u Manteniment anual planif/conif. segons NTJ

Manteniment anual d'arbre planifoli o conífera de < 4 m d'alçària, segons
NTJ i plec tipus APEVC, aplec de la brossa generada i càrrega sobre ca-
mió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge
(no mes lluny de 20 km), inclosos tots els treballs necessaris i mitjans au-
xiliars
arbres falgar 957 957,000
verneda 661 661,000
riu 750 750,000
psdc 500 500,000 2.868,000

2.868,00 4,94 14.167,92

05.07 m2 Manteniment anual zona arbustiva. segons NTJ

Manteniment anual de zona arbustiva, segons NTJ i plec tipus APEVC,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km),
inclosos tots els treballs necessaris i mitjans auxiliars

3900 3.900,000
3350 3.350,000

400 400,000
477 477,000
300 300,000
150 150,000

3400 3.400,000 11.977,000

11.977,00 2,63 31.499,51

05.08 u Tractament herbicida sup.sauló

Tractament herbicida de les superfícies de sauló, inclou subministrament
del producte, aplicació, tria i acumulació dels residus a obra amb conteni-
dors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o cen-
tre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, taxes, canons, despeses
i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu

28700 3,000 86.100,000 86.100,000

86.100,00 0,09 7.749,00

05.09 m2 Manteniment anual llac

Manteniment anual de superficie de llac artificial de > 5000 m2 segons
normes sanitaries 

17600 17.600,000 17.600,000

17.600,00 2,37 41.712,00

TOTAL CAPITOL 05 JARDINERIA I LLAC ............................................................................................... 193.035,43
CAPITOL 06 SENYALITZACIÓ

06.01 P.A. Inspeccio i manteniment senyalització horitzontal i vertical

Partida alçada d'import màxim a justificar per la inspecció anual (1 cop a
l'any) de la totalitat de la senyalització horitzontal i vertical dels parcs,
amb una previsió de material a utilitzar màxim de 500 euros. Inclòs tots
els treballs, materials i complements necessaris pel correcte manteniment
dels parcs i dels seus elements de senyalització.

visita anual 1 1,00

1,00 863,31 863,31

TOTAL CAPITOL 06 SENYALITZACIÓ..................................................................................................... 863,31
CAPITOL 07 NETEJA GENERAL

07.01 P.A. Inspeccio i neteja general dels Parcs, recollida de papereres, escombrat ,etc

Partida alçada d'import màxim a justificar per la inspecció i manteniment
de la totalitat dels parcs per l'oportuna neteja de paviment, vorades, vore-
res, papereres, escombrat, etc.i tots els complements. Inclòs tots els tre-
balls, materials i complements necessaris pel correcte manteniment i nete-
ja dels parcs i dels seus elements.

visites durant 1 any (1 visita setmanal) 52 52,00
EIC 5 5,00

57,00 183,09 10.436,13
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Manteniment Falgar-La Verneda
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

07.02 P.A. Recollida de contenidors sel.lectius i de brossa general, 1 cop al mes, 1 any

Partida alçada a justificar d'import màxim, per les tasques de recollida
mensual amb camió adient, descàrrega en camió de la brossa selectiva i
general. Inclós totes les tasques incloses i transport, tràmits i tractament
de residus.

Recollida contenidors 1 1,00

1,00 4.200,00 4.200,00

TOTAL CAPITOL 07 NETEJA GENERAL ................................................................................................. 14.636,13

TOTAL......................................................................................................................................................... 246.797,83

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Tècnic d'Obres
Públiques

Col·legiat 6.410

 esa, s.l.G

 Pàgina 7



 
 

 

 

 

 



RESUM DE PRESSUPOST
Manteniment Falgar-La Verneda
CAPITOL RESUM IMPORT %

 esa, s.l.G

1 BOMBES, DIPÒSITS, DEPURACIÓ ............................................................................................................................... 8.513,50 3,45
2 ENLLUMENAT PÚBLIC i XARXA MT I BT...................................................................................................................... 15.340,70 6,22
3 MOBILIARI URBÀ............................................................................................................................................................ 7.481,00 3,03
4 OBRA CIVIL ..................................................................................................................................................................... 6.927,76 2,81
5 JARDINERIA I LLAC........................................................................................................................................................ 193.035,43 78,22
6 SENYALITZACIÓ............................................................................................................................................................. 863,31 0,35
7 NETEJA GENERAL......................................................................................................................................................... 14.636,13 5,93

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 246.797,83
13,00% Despeses Generals...... 32.083,72

6,00% Benefici industrial ......... 14.807,87

SUMA DE G.G. y B.I. ............................ 46.891,59

PRESSUPOST DE CONTRACTE (SENSE IVA) 293.689,42

21% I.V.A .............................................. 61.674,78

PRESSUPOST DE CONTRACTE 355.364,20

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-CINC MIL TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb VINT CÈN-
TIMS

Les Franqueses del Vallès, a març de 2.014.

Josep Barberillo Gesa
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques

Col·legiat 6.410

 esa, s.l.G
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1. INTRODUCCIÓ 

L'activitat de la construcció origina un volum important de residus, tant si en els treballs previs 
s'ha d'enderrocar una construcció preexistent com si s'han d'efectuar moviments de  terres  i 
demolició  de  paviments.  Durant  la  realització  de  les  obres  també  s'origina  una  quantitat 
important de residus en forma de sobrants i de restes diverses.  

 
Amb l'aprofitament d'allò que ja existeix s'aconsegueix reduir l'efecte de l'impacte global de la 
indústria de la construcció perquè permet que es redueixi la quantitat necessària de matèries 
primeres i que disminueixi la quantitat de nous productes que cal fabricar. 

 
La millor manera de gestionar els sobrants d’una obra és que no n’hi hagi, o que a la mateixa 
obra es redueixi tant com es pugui la quantitat de productes sobrers. 

 
A nivell normatiu a Catalunya el Decret 201/1994, de 26 de  juliol, regulador dels enderrocs  i 
altres  residus  de  la  construcció  tenia  la  voluntat  de  satisfer  el  conjunt  dels  requisits 
mediambientals, des de  la  regulació de  les operacions de  gestió dels  residus,  el  foment  de 
l’aprofitament i la possible valorització dels materials i elements constructius sobrers.  

 
Al 2008 es produeix l’entrada en vigor a nivell estatal del RD 105/2008, d’1 de febrer pel qual 
es regula  la producció  i gestió dels residus de construcció  i demolició, que pretén corregir  la 
situació  amb  la  finalitat  d’aconseguir  un  desenvolupament  més  sostenible  de  l’activitat 
constructiva. 

 
1.  Estableix  la  obligació  d’incloure  en  el  projecte  un  estudi  de  gestió  dels  residus  amb  una 
estimació de quantitats  generades, mesures  a  adoptar  i  la  inclusió dels  costos per part  del 
contractista. 

 
2. Exigeix la separació dels residus a l’origen, l’obra, el que pot generar un benefici de la venta 
directe d’aquests materials separats pels quals ja hi existeix un mercat.  

 
3.  Les Administracions Públiques que  intervinguin  com a promotors hauran de  fomentar  les 
mesures per a la prevenció de residus, i la utilització d’àrids i altres productes procedents de la 
seva valorització 

 
A  l’agost  de  2010  entra  en  vigor  el  Decret  89/2010,  de  29  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), regula la producció i 
gestió dels residus de  la construcció  i demolició,  i el cànon sobre  la deposició controlada dels 
residus de la construcció. 
 
El  Decret  es  desplega  per  tal  d’adaptar  la  normativa  catalana  a  la  legislació  estatal  sobre 
residus  de  construcció  i  demolició,  en  concret  al  RD  105/2008,  la  Llei  8/2008  i  el  Decret 
legislatiu 1/2009. 
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El  present  estudi  desenvolupa  bàsicament  els  punts  que  el  Reial  Decret  indica  que  són 
obligació del promotor i que ha d’incloure el projecte i donat que en aquest cas el promotor és 
una  Administració  Pública  es  fa  esment  dels  materials  valoritzats  de  residus  de  diferents 
processos industrials que es poden utilitzar en substitució dels àrids petris. 

2. NORMATIVA APLICABLE 

 Directiva 75/442/CE, relativa als residus (modificada per la Directiva 91/156/CE, de 18 de 
març i la Decisió 96/350/CE) 

 

 Llei 10/1998, de residus (Estatal) 
 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula  la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. (Estatal) 

 

 DECRET LEGISLATIU 1/2009 de 28 de juliol Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
 

 Decret 89/2010, de 29 de  juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de  la 
construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  regula  la  producció  i  gestió  dels  residus  de  la 
construcció  i  demolició,  i  el  cànon  sobre  la  deposició  controlada  dels  residus  de  la 
construcció. 

 

 ORDRE de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d’escòries 
 

L’article  4  de  Reial  decret  105/2008  defineix  les  obligacions  del  productor  de  residus  de 
construcció i demolició i el contingut que ha de tenir el present estudi.  

 
El  decret  89/2010  adapta  les  disposicions  del  Reial  decret  a  la  normativa  autonòmica  i 
estableix  entre  les  obligacions  de  la  persona  productora  de  residus  de  la  construcció  i 
demolició el d’incloure en el projecte d’execució de l’obra, si aquest escau, un estudi de gestió 
de residus de construcció  i demolició, d’acord amb allò establert a  l’article 4 del Reial Decret 
105/2008 en la forma i amb el contingut establert en el model normalitzat que aprovi l’Agència 
de Residus de Catalunya, i que està disponible a la seva seu electrònica.  

 
Donat que aquest model normalitzat encara no és disponible, per donar compliment al Reial 
decret atenem al contingut definit al mencionat article 4: 

 
1.  A més  dels  requisits  exigits  per  la  legislació  sobre  residus,  el  productor  de  residus  de 
construcció i demolició haurà de complir amb les següents obligacions: 
 
a)  Incloure en el projecte d'execució de  l'obra un estudi de gestió de residus de construcció  i 
demolició, que contindrà com a mínim: 
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1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de 
construcció  i  demolició  que  es  generaran  a  l'obra,  codificats  d'acord  amb  la  llista 
europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es 
publiquen  les operacions de valorització  i eliminació de  residus  i  la  llista europea de 
residus, o norma que la substitueixi.  

2. Les mesures per a la prevenció de residus a l'obra objecte del projecte. 
3. Les  operacions  de  reutilització,  valorització  o  eliminació  a  què  es  destinaran  els 

residus que es generaran a l'obra.  
4. Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment 

per part del posseïdor dels residus, de l'obligació establerta en l'apartat 5 de l'article 5.  
5. Els  plànols  de  les  instal∙lacions  previstes  per  a  l'emmagatzemament,  maneig, 

separació  i,  en  el  seu  cas,  altres  operacions  de  gestió  dels  residus  de  construcció  i 
demolició  dins  de  l'obra.  Posteriorment,  els  esmentats  plànols  podran  ser  objecte 
d'adaptació a  les característiques particulars de  l'obra  i els seus sistemes d'execució, 
previ acord de la direcció facultativa de l'obra.  

6. Les  prescripcions  del  plec  de  prescripcions  tècniques  particulars  del  projecte,  en 
relació amb l'emmagatzemament, maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions 
de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l'obra.  

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que 
formarà part del pressupost del projecte en capítol independent.  
 

b)  En  obres  de  demolició,  rehabilitació,  reparació  o  reforma,  fer  un  inventari  dels  residus 
perillosos que es generaran, que s'haurà d'incloure en  l'estudi de gestió a què es  refereix  la 
lletra a) de l'apartat 1, així com preveure la seva retirada selectiva, a fi d'evitar la barreja entre 
ells o  amb  altres  residus no perillosos,  i  assegurar  la  seva  tramesa  a  gestors  autoritzats de 
residus perillosos.  

 
c)  Disposar  de  la  documentació  que  acrediti  que  els  residus  de  construcció  i  demolició 
realment produïts a les seves obres han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurat a una 
instal∙lació de valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, 
en els termes recollits en aquest reial decret i, en particular, en l'estudi de gestió de residus de 
l'obra o en les seves modificacions. La documentació corresponent a cada any natural s'haurà 
de mantenir durant els cinc anys següents.  

 
d) En el cas d'obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els termes 
previstos en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o garantia financer equivalent 
que asseguri el compliment dels requisits establerts en l'esmentada llicència en relació amb els 
residus de construcció i demolició de l'obra. 2. En el cas d'obres d'edificació, quan es presenti 
un  projecte  bàsic  per  a  l'obtenció  de  la  llicència  urbanística,  l'esmentat  projecte  contindrà, 
almenys, els documents referits en els números 1, 2, 3, 4  i 7 de  la  lletra a)  i en  la  lletra b) de 
l'apartat 1. 
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3. METODOLOGIA 

Donat que encara no està aprovat el model normalitzat d’estudi de gestió de residus, i donada 
l’adaptació  de  la  normativa  de  Catalunya  a  la  normativa  estatal,  per  donar  compliment  al 
contingut  definit  al  mencionat  article  4  del  Reial  decret  s’emplenen  les  fitxes  adjuntes  a 
l’efecte de donar compliment al RD 105/2008. A continuació es detalla cadascú dels punts que 
es detallen a les fitxes adjuntes. 

 
QUANTITAT DE RESIDUS QUE ES GENERARAN: 
Es  fa  l’estimació de  la quantitat dels  residus de construcció  i demolició que es generaran en 
l'obra,  expressada  en  tones  i  en metres  cúbics,  d’una  banda  els  residus  procedents  de  la 
demolició  i  d’una  altra  els  procedents  de  la  construcció.  També  s’avalua  si  els  materials 
d’excavació constitueixen o no un residu. Si es reutilitzen a obra o es porten a abocador. 
 
INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS 
En  cas  de  detectar  dins  de  l’obra  residus  perillosos  es  gestionaran  a  part  per  evitar  que 
contaminin els altres residus. 

 
MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS EN L'OBRA (MINIMITZACIÓ) 
Es marquen les operacions previstes durant l’elaboració del projecte, les accions que es duran 
a terme durant l’obra 

 
OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ 
S’indiquen si hi ha elements de construcció reutilitzables i la quantitat. 

 
MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS EN OBRA 
S’indiquen les mesures de gestió que es realitzaran a obra, quin volum de terres es reutilitzarà 
a  la  mateixa  obra  o  a  altra  autoritzada  i  quin  volum  de  terres  es  portarà  a  abocador  o 
valoritzador. 
 
D’acord a les fraccions indicades al RD cal o no separar els diferents tipus de residus, malgrat 
no  ser  obligada  també  es  poden  preveure  operacions  de  destria  i  recollida  selectiva  dels 
residus que s’indiquen en aquest apartat. 
S’indica on es gestionaran els residus fora de l’obra amb indicació de tipus de residu, el gestor, 
l’adreça i el codi de gestor. 

 
PLÀNOLS DE LES INSTAL∙LACIONS 
Degut a la facilitat constructiva les instal∙lacions per a l'emmagatzematge, maneig, separació i 
altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra es decidiran 
durant la fase d’execució. 
 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL PROJECTE 
S’incorporen al plec de prescripcions  tècniques particulars del projecte,  les prescripcions en 
relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i demolició dintre de l'obra.  
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S’afegeix en el present Estudi de Gestió de residus, segons fitxes adjuntes un apartat de plec 
de condicions tècniques. 

 
COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
En  base  als  valors  considerats  en  el  projecte  es  realitza  el  pressupost  estimatiu  de  la 
classificació, el transport i la valorització o abocador. 

4. UTILITZACIÓ D’ÀRIDS RECICLATS 

És  pot  utilitzat  àrid  procedent  del  matxuqueig  de  materials  procedents  d’altres  obres  de 
construcció i demolició o àrids artificials. 
 
L’ús d’àrids artificials de residus industrials, tot i que no contribueix a reduir els residus propis 
de  l’obra és una mesura que  contribueix  amb  la  finalitat d’aconseguir un desenvolupament 
més sostenible de l’activitat constructiva. 
 
L’Ordre  de  15  de  febrer  de  1996,  sobre  valorització  d’escòries  es  aplicable  a  dos  tipus 
d’escòries  valoritzables;  les  procedents  de  residus municipals  i  les  resultants  de  processos 
termometal∙lúrgics.  L’Ordre  fa  la  seva  classificació  i  caracterització  i  assenyala  la  seva 
utilització. 
 
Escòries d’alts forns (resultant de processos termometal∙lúrgics) 
 
És molt utilitzada l’escòria dels alts forns ja que genera un producte granular molt compacte i 
dens. Cal utilitzar‐lo en zones no humides amb un nivell freàtic el més profund possible.  
 
Escòries procedents de la incineració de residus municipals 
 
En  obra  pública  s’utilitza  amb  freqüència  l’escòria  procedent  de  la  incineració  de  residus 
municipals.  L’escòria  després  de  tenir  un  procés  posterior  es  pot  utilitzar  amb  totes  les 
garanties com a millores d’esplanades i subbases. Cal utilitzar‐lo en zones no humides amb un 
nivell freàtic el més profund possible. 

5. CONCLUSIÓ 

Amb el present annex  i  les fitxes adjuntes pot considerar‐se suficientment detallat el present 
Estudi de Gestió de Residus perquè pugui formar part del projecte. 
 

Les Franqueses del Vallès, a març de 2014 
 

 
Josep Barberillo i Gesa 

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques 
Col∙legiat núm. 6.410 
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APÈNDIX NÚM. 15.1 

FITXES DE GESTIÓ DE RESIDUS 



 
 

 

 

 

 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER (tones) (m3)

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 23978,84 14105,20
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 4111,62 2418,60
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 28090,46 t 16523,80 m
3

si no

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,00 0,512 0,00
formigó 170101 0,084 0,00 0,062 0,00

petris 170107 0,052 236,63 0,082 112,68
metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00
fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00
vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00

plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00
guixos 170802 0,00 0,00

betums 170302 0,009 109,86 0,0012 1,13
fibrociment 170605 0,01 2,82 0,018 1,13

0,7286 349,308 t 0,7504 114,93 m3

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 0,000 0,045 0,00
obra de fàbrica 170102 0,015 0,000 0,018 0,00

formigó 170101 0,032 0,000 0,0244 0,00
petris 170107 0,002 0,000 0,0018 0,00

guixos 170802 0,003927 0,000 0,00972 0,00
altres 0,001 0,000 0,0013 0,00

   embalatges 0,038 0,000 0,08 0,00
fustes 170201 0,0285 0,000 0,067 0,00

plàstics 170203 0,00608 0,000 0,008 0,00
paper i cartró 170904 0,00304 0,000 0,004 0,00

metalls 170407 0,00038 0,000 0,001 0,00

totals de construcció 0,000 t 0,00 m3

- altres

-
-
-

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

-

   Destí de les terres i materials d'excavació

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el
seu nou ús pugui ser acreditat

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

especificar
especificar -

Parc del Falgar i La Verneda, sector P de Llerona
Les Franqueses del Vallès

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres
portades a abocador

no

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

totals d'enderroc 

és residu
 abocador

Residus d'enderroc 

Residus de construcció

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                        

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contaminin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició

tipus

quantitats
DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Comarca : Vallès Oriental

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Modificació del Projecte d'acabament del Parc del Falgar i La Verneda
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si
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum  15773,21

 m3  (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 2902,32
graves/ sorres/ pedraplè 16926,24
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0
Total 19828,56

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmic 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons, teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han pres les següents mesures per tal de minimitzar els residus

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

                    fusta en bigues reutilitzables
                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

minimització

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

  GESTIÓ (obra)

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions següents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 

tipus de residucal separar

no inert

no no especial
no no especial

no inert
no no especial

0,00
0,00

si especial
* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, dissolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser difícilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o
espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial
no no especial

R.D. 105/2008

* A la cel.la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la possibilitat d'incrementar les fraccions que se separen , per poder-ne millorar la gestió, però en cap cas
es permet no separar si el R.D. ho obliga.

a la mateixa obra

Terres

reutilització

0,00
4055,35

terres per tractar

valoritzador / abocador

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

2
 / 

6
  R

E
S

ID
U

S
  E

n
d

e
rr

o
c,

 R
e

h
a

b
ili

ta
ci

ó
 i 

A
m

p
lia

ci
ó

   
   

  O
fic

in
a

 C
o

n
su

lto
ra

 T
è

cn
ic

a
. C

o
l·l

e
g

i d
’A

rq
u

ite
ct

e
s 

d
e

 C
a

ta
lu

n
ya

   
 fe

b
re

r 
d

e
 2

0
1

0
. V

3
   

 (
 F

o
n

t: 
G

u
ia

 d
'a

p
lic

a
ci

ó
 d

e
l D

e
cr

e
t 2

0
1

/1
9

9
4

 -
 P

ro
g

ra
m

a
 L

IF
E

- 
IT

E
C

 )

4055,35 0,000,00



-

-

si

tipus de residu
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 12,30

     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0

       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  

Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 15773,21
Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 12,30 €/m3

Formigó 0,00 0,00
Maons i ceràmics 0,00 0,00
Petris barrejats 152,12 1871,05

Metalls 0,00 0,00
Fusta 0,00 0,00
Vidres 0,00 0,00
Plàstics 0,00 0,00
Paper i cartró 0,00 0,00
Guixos i no especials 0,00 0,00

Perillosos Especials 3,04

1992,75

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

tones

euros

El volum de residus aparent  és de : 13259,28
El pes dels residus és de : 349,31

El pressupost de la gestió de residus és de : 40.929,00

223756,89

gestió fora obra

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

36,51 79626,64 142100,99

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores

- -
- - -

-
- - -
-

- -

Dipòsit autoritzat de terres, enderrocs i runes de la construcció

TECNOCATALANA DE RUNES VIA EUROPA (CANT. C/ ITÀLIA), 2 E-1110.09

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

(LES FRANQUESES)

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001)

gestor adreça codi del gestor

- -

** Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitud quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi son presents ( dins el cost s'ha previst una
caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

-
- - -

36,51 121,69

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

Classificació     Transport     

342042,38

*Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

-

-

- -
runa neta

-
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78866,05 142100,99

Valoritzador / Abocador          

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

- -
-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

- 760,59

PRESSUPOST 



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

-

-

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes son a:

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

Estudi de Seguretat i Salut

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris i fusta

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, previ acord de la direcció facultativa.
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 

modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 

per la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions

tècniques
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m3
13144,34 m3

m3
% 114,93 m3

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 13144,34 m3

6,01 euros

Residus de construcció * 114,93 m3
12 euros

m3

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previsió final de L'Estudi (apartat superior)

L'Ajuntament d'/de Les Franqueses del Vallès

euros/m3 78997,48

Total fiança 80.378,94

euros/m3 1381,46

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS 13.259

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació 
de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualitzarà i 
les noves dades es faran arribar a :

25,93

13144,34

155,16

Total excavació

Total construcció

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 

càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Previsió inicial del Estudi

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

Previsió final del EstudiPercentatge de reducció per 
minimització
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Ajuntament de les Franqueses del Vallès                                                                    
                                       

 

 
 

  
                                                                                            ANNEX 16: INFORMACIÓ POUS I ANÀLISI D’AIGUA 

Modificació del Projecte d’acabament del Parc del 
Falgar i La Verneda del T.M. Les Franqueses del Vallès 

 
1 

 

 

 

ANNEX 16: INFORMACIÓ POUS I ANÀLISI D’AIGUA 

ÍNDEX 

 

1. ANTECEDENTS..........................................................................................................2 

2. OBJECTE DEL PRESENT DOCUMENT.......................................................................3 

3. PETICIONARI............................................................................................................4 

4. INFORMACIÓ DISPONIBLE SOBRE ELS POUS INVESTIGATS....................................4 

5.  AVALUACIÓ DE LES NECESSITATS D’AIGUA ...........................................................6 

6. SISTEMA DE BOMBAMENT D’AIGÜES......................................................................7 

7. SISTEMA DE TRACTAMENT DE LES AIGÜES.............................................................8 

8. CONCLUSIÓ..............................................................................................................8 

 



 
 

 

 

 

 



Ajuntament de les Franqueses del Vallès                                                                    
                                       

 

 
 

  
                                                                                            ANNEX 16: INFORMACIÓ POUS I ANÀLISI D’AIGUA 

Modificació del Projecte d’acabament del Parc del 
Falgar i La Verneda del T.M. Les Franqueses del Vallès 

 
2 

 

 

1. ANTECEDENTS 

 

El  Pla  Parcial  del  Sector  P  situat  en  terme  municipal  de  Les  Franqueses  del  Vallès, 

concretament  en  l’àmbit  de  Llerona,  gaudeix  d’aprovació  definitiva  per  part  del  Servei 

Territorial d’Urbanisme. Les obres d’urbanització del Sector P es van  iniciar  i per diversos 

motius van quedar aturades pendents de l’acabament de la urbanització del parc del Falgar i 

la Verneda  que  són  les  zones  verdes de  l’esmentat  sector urbanístic.  Inclòs  en  les obres 

d’urbanització del Sector P es gaudia d’autorització d’investigació d’aigües subterrànies per 

part  de  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  (amb  núm.  d’expedient  CC2003000040)  i  es  van 

executar i investigar dos pous el gener de l’any 2007 obtenint‐se els resultats que s’adjunten 

al present annex. 

 

En aquests moments es planteja  la necessitat de redactar un nou projecte per  l’adequació 

de  l’acabament  de  les  obres  dels  parcs  del  Falgar  i  la  Verneda  per  condicionar  aquest 

exclusiu espai per l’ús ciutadà. Arran dels nous usos previstos pel Parc el consum estimat ha 

variat  i,  d’altra  banda,  resta  per  resoldre  les  gestions  per  concedir  la  concessió  d’aigües 

subterrànies  per  l’explotació  dels  dos  pous  iniciats  durant  les  obres  així  com  analitzar  la 

idoneïtat de la qualitat de les seves aigües i els sistemes de tractament necessaris pels usos 

previstos. 

 

Aquest estudi recull tota la informació disponible respecte els dos pous iniciats el 2007 així 

com  pretén  recollir  tota  la  documentació  per  l’atorgament  de  la  definitiva  concessió 

d’explotació i les necessitats de tractament previ a l’ús de les aigües. 

 

Els  valors  de  referència  de  qualitat  de  les  aigües  per  reg  (donat  que  no  existeix  una 

reglamentació específica) han estat basats en  la gestió de  la qualitat de  les aigües de bany 
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establertes en el RD1341/2007 (malgrat val recordar que l’ús de bany restarà prohibit). Així 

mateix,  s’han  recalculat els cabals necessari per assolir  la nova concessió en base als nou 

usos que permetran fixar les condicions i característiques de la concessió, així com finalment 

esmentar  que  ha  restat  descartada  la  construcció  de  cap  nova  resclosa  ni  barrera  a  la 

continuïtat fluvial del Riu Congost tal com es contemplaven inicialment en l’antic projecte. 

 

Finalment  resta per aclarir els dubtes anteriors  respecte el possible aprofitament del pou 

inicialment  usat  per  la  planta  de  formigó  BM  SA  (inicialment  anomenat  pou  1  amb 

coordenades  UTM  X‐441.56,  Y‐4.610.737).  en  el  nou  projecte  no  es  contempla  el  seu 

aprofitament  ja que se’n desconeix  l’aforament ni qualitat  i un cop comprovat que els dos 

nous pous poden oferir cabal suficient a la nova demanda. 

 

 

2. OBJECTE DEL PRESENT DOCUMENT 

 

L’objecte del present document és determinar les necessitats de consum dels nous parcs del 

Falgar  i  la  Verneda,  els  cabals  de  concessió  demanats,  incloure  tota  la  documentació 

necessària  per  aquesta  concessió  així  com  estudiar  la  qualitat  de  les  aigües  actuals  i  les 

necessitats de tractament pels usos previstos. 
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3. PETICIONARI 

 
El present estudi el sol∙licita l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès com a promotor de 

les obres. 

 

4. INFORMACIÓ DISPONIBLE SOBRE ELS POUS INVESTIGATS 

 

Malgrat en l’autorització d’investigació es van autoritzar tres prospeccions, durant les obres 

només se’n van efectuar dues. La perforació dels dos pous va ser efectuada per  l’empresa 

Catalana de Perforaciones dins de les obres d’urbanització del Sector P. Aquests pous estan 

situats al marge esquerra del riu Congost, dins de l’àmbit del parc del Falgar proper al nucli 

de Llerona en terme de Les Franqueses del Vallès. Es tracta de dos pous fondos executats el 

gener de 2007, entubats amb acer naval  ranurats en diversos  trams  i que  resumidament 

tenen les característiques següents: 

 

Pou 1 centrat al parc i proper a la penya. 

Coordenades UTM: X‐441.425, Y‐4.610.943, Z‐185 

Profunditat: 130m 

Diàmetre revestiment: 185mm 

Fondària aigua: 11m 

Cabal d’explotació estimat: 14 m³/h, 3.89 l/s 

Pou 2 a l’extrem nord proper a la carretera de l’Ametlla a Llerona 

Coordenades UTM: X‐441.390, Y‐4.611.375, Z‐185 

Profunditat: 153m 

Diàmetre revestiment: 185mm 

Fondària aigua: 2m 

Cabal d’explotació estimat: 11 m³/h, 3.06 l/s 
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En el moment de l’aforament es van prendre mostres d’aigua per a ser analitzades i es van 

obtenir els resultats adjunts al present annex. Es pot observar que els paràmetres obtinguts 

han estat comparats amb els valors màxim per consum humà i per aquest motiu apareixen 

diversos paràmetres superiors als màxims permesos. Ara bé  les aigües dels pous no estan 

destinades  a  aquest  ús,  per  això  ja  existirà  una  xarxa  d’aigua  potable  independent 

subministrada per Sorea i que alimentarà les fonts per exemple. Així les aigües dels pous es 

destinen a l’ús de reg del parc i a la recàrrega del llac, és a dir, a usos urbans, no pas humans 

ni  agrícoles  ni  industrials.  A  aquests  efectes  els  valors  llindar  a  assolir  s’obtenen  de  les 

qualitats d’aigües de bany. En base a aquesta normativa  les presències de metalls no són 

limitants  així  només  ho  són  la  presència  de  contaminació  microbiològica  formada  per 

Enterocos intestinals o Eschericia coli. Com pot observar‐se en el pou 2 no s’ha detectat cap 

d’aquestes  patògens  mentre  que  al  pou  1  només  es  detecta  una  unitat  d’Enterococos 

(1ufc/100ml).
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5.      AVALUACIÓ DE LES NECESSITATS D’AIGUA  

 

Segons els nous usos  i activitats previstos del projecte del Parc del Falgar i la concreció del 

sistema de funcionament del llac i de la xarxa de reg s’han ajustat les necessitats d’aigua. 

 

Es  proposa  una  distribució  dels  usos  de  l’aigua  segons  les  fonts  de  subministrament 

existents que són:  la xarxa d’aigua potable municipal  i  la captació de pous. Es  relaciona a 

continuació, i a mode de resum, els usos als què es preveu destinar cada recurs: 

 

 Xarxa d’aigua potable municipal: 
o consum humà de boca (fonts i serveis higiènics) 
o consum  ocasional  de  gran  cabal  i  pressió  constant  (hidrants  contra‐incendis  i 

boques de reg) 
o previsió de fallada en l’altra xarxa 

 

 Xarxa de captació dels pous: 
o subministrament principal del reg de tota la vegetació 
o renovació i reposició de l’evaporació del llac 
o excedent d’aigua pel reg de la verneda 

 
Com  a  paràmetres  principals  en  totes  les  determinacions  de  necessitats  d’aigua  s’han 

establert els següents aspectes: 

 

1‐Reg de la jardineria 

La  jardineria  del  projecte  del  parc  està  estudiada  per  tal  de  crear  espais  diversos,  amb 

varietats autòctones per  fer diverses comunitats de boscos de ribera en els seus diferents 

estrats,  i sempre espècies autòctones  i típiques del bosc mediterrani. Un dels objectius en 

alternar diverses varietats és poder fer una tasca educativa sobre el medi natural. En aquest 

document s’han calculat la quantitat d’exemplars de cada espècie amb les seves respectives 

necessitats d’aigua així com  les superfícies d’arbustos  i herbassars amb una previsió mitja 
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del  consum  d’aigua  en  tasques  de  reg  per  aconseguir  un  manteniment  adequat  i  en 

condicions d’humitat i de permeabilitat del terreny mitges. En l’annex 20 s’adjunta una taula 

de càlcul de necessitats d’aigua de reg als parcs del Falgar i La Verneda basat en una relació 

de  les  espècies  arbòries,  arbustives  i  herbàcies  previstes,  la  seva  distribució  i  índex 

d’humitat  adequat  al  que  s’ha  descomptat  la  previsió  de  la  precipitació  anual mitja.  En 

aquest s’ha obtingut un cabal màxim de reg diari al mes de juliol de 122m³/dia, amb un total 

anual de 13.779m³. 

 

2‐Compensació de l’evaporació del llac 

Es contempla que l’evaporació mitja a l’estiu pot arribar a ser de 3mm/dia en tota la làmina 

d’aigua segons el grau d’insolació de la zona. 

Donat  que  el  llac  ja  està  construït  se  n’ha  determinat  la  seva  superfície  real  que  és  de 

17.707m² i un volum de 26.400m³ i fent una estimació de la variació l’evaporació al llarg de 

l’any, el volum necessari a aportar resulta ser de 14.298m³ (veure taula de balanç hídric a 

l’annex nº 20). 

 

Arran del quadre de necessitats d’aigua de reg dels parcs del Falgar  i La Verneda adjunt a 

l’annex nº 20 s’ha determinat que el cabal necessari a aportar pels pous és de 41.750m³/any 

que  representa  1.32l/s,  altrament,  valors  molt  inferiors  als  esmentats  en  l’anterior 

sol∙licitud. 

 

 

6. SISTEMA DE BOMBAMENT D’AIGÜES 

 

L’aigua dels pous serà bombejada mitjançant bombes submergibles fins  la depuradora. Les 

bombes necessàries tindran les següents característiques. 
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Pou 1: bomba tipus Grundfos inox SP 17‐20 de 11 KW i 14m³/h de cabal nominal per 

una alçada d’aigua de 130m. 

Pou 2: bomba tipus Grundfos inox SP 17‐15 de 9.2 KW i 11m³/h de cabal nominal per 

una alçada d’aigua de 150m. 

Bomba de fons del llac tipus Grundfos inox SP 17‐2 de 1.45 KW i 21.2m³/h de cabal 

nominal per una alçada d’aigua de 10m. 

 

 

7. SISTEMA DE TRACTAMENT DE LES AIGÜES 

 

Basant‐se en  la no existència de cap normativa específica respecte  les aigües destinades a 

reg  i donat que  les aigües  subterrànies dels pous  serviran per omplir el  llac, a efectes de 

sanitat, s’ha optat per comparar la seva analítica amb els valors de referència per les aigües 

de bany segons el RD1341/2007. Com s’ha esmentat els pous tenen problemes de metalls 

però que a efectes d’aigües de bany segons  l‘esmentat reial decret no ens afecten  i tenim 

un petit problema amb paràmetres microbiològics que quedaran  resolts amb  la cloració  i 

filtració  prevista.  Així  les  aigües  provinents  dels  pous  (o  ocasionalment  del  llac)  seran 

inicialment clorades, s’afegirà un floculant i posteriorment filtrades per a retenir la matèria 

en suspensió  i els metalls oxidats. Posteriorment  les aigües tractades s’abocaran al dipòsit 

des d’on estaran llestes per al reg. 

 

 

8. CONCLUSIÓ 

 

Amb  tots  els  punts  i  els  documents  adjunts  pot  considerar‐se  suficientment  detallat  el 

present document per  a que pugui  servir de base  a  la  concessió de  l’explotació dels dos 

pous del Falgar 
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APÈNDIX NÚM. 16.1 

INFORMACIÓ DELS POUS 



 
 

 

 

 

 



Informe tècnic  

 

 

 
Mapa situació detallada de les perforacions. 



  

   

 









 
 

 

 

 

 



Informació sobre els pous del Parc del Falgar i la Verneda  
en TM de Les Franqueses del Vallès 

 
 

 

G esa 

Gestió  
d’enginyeria,  
serveis i  arquitectura,s.l 

 

 

 

POU 1 

 

Coordenades UTM: X-441.425, Y-4.610.943, Z-185 

Profunditat: 130m 

Diàmetre revestiment: 185mm 

Fondària aigua: 11m 

Cabal d’explotació estimat: 14 m³/h, 3.89 l/s 



 
 

 

 

 

 



DADES DE LA PERFORACIÓ CPF070100119

DATA D'INICI: 8 de gener de 2007
DATA FINAL: 10 de gener de 2007

CLIENT: UTE URBANITZACIÓ LLERONA
POBLACIÓ: Les Franqueses del Vallés
SITUACIÓ POU: Polígon Industrial Pla de Llerona
SISTEMA PERFORACIÓ: Roto-percussió.
MÀQUINA : R-1
SONDISTA: Josep Casellas

Miquel Sarri, Ion

PROFUNDITAT: 130 m.
DIÀMETRE DE PERFORACIÓ: 250 mm
DIÀMETRE DE REVESTIMENT: 185 mm
TIPUS TUBERIA : Acer naval
NIVELL ESTÀTIC: 11 m
CABAL: 15-20 m3/h
PROFUNDITAT AQÜÍFER/S:
(Augments de cabal )

Coordenades U.T.M. X : 441.425
Y : 4.610.943
Z : 185

OBSERVACIONS : 

Llegenda :

Graves Conglomerats Puja nivell

Sorres Gres Pèrdues

Argila-lutita Guix,sal… Nivell estàtic

Marga gris Pissarra Reixeta al tub.

Calcària Granit Planxa perforada.
argilosa

Es decideix realitzar una neteja del pou amb sistema ventury per evitar arrossegaments en el 
futur.



Metres Materials Observacions Mida Tubs

0_
_ _9 m.tub d'embroq. d.255x4 mm

_ Graves rodades al·luvials

_
_ Sorres fines rogenques arcòsiques _ Perforat amb sist.roto-percussió

15_ d.250 mm 

_
_
_ Alternança d'argiles amb sorres fines

_
30_

_ _ Tram reixeta (30-36 m)

_ Sorres gruixudes - microconglomerats

_ Nivell aqüífer _ Planxa perforada (36-39 m)

_
45_ _ Tram reixeta (39-45 m)

_
_ Sorra gruixuda arcòsica ataronjades _ Tub de revestiment d'acer de

_ Molts fragments granítics d.185 x 4 mm 

_
60_ _ Tram reixeta (57-63 m)

_ Sorres arcòsiques molt grolleres

_ Nivell aqüífer _ Planxa perforada (63-66 m)

_
_ _ Tram reixeta (66-72 m)

75_ Sorres arcòsiques mitges-grolleres

_ Color ataronjat

_ _ Engravillat de l'espai anul.lar

_ Sorres arcòsiques molt grolleres

_ Nivell aqüífer

90_ _ Tram reixeta (90-96 m)

_ Sorres grolleres arcòsiques

_ Conglomerat i sorra grollera. Nivell aqüífer _ Planxa perforada (96-100 m)

_
_ _ Tram reixeta (100-106 m)

105_
_
_
_
_

120_ _ Tram reixeta (112-108 m)

_
_
_
_

135_
_ TOTAL : 130 m

_ Q = 15-20 m3/h

_ N.e. : 11 m

_
150_

_

Entubat









 
 

 

 

 

 



Informació sobre els pous del Parc del Falgar i la Verneda  
en TM de Les Franqueses del Vallès 

 
 

 

G esa 

Gestió  
d’enginyeria,  
serveis i  arquitectura,s.l 

 

 

 

POU 2 

 

Coordenades UTM: X-441.390, Y-4.611.375, Z-185 

Profunditat: 153m 

Diàmetre revestiment: 185mm 

Fondària aigua: 2m 

Cabal d’explotació estimat: 11 m³/h, 3.06 l/s 

 

 



 
 

 

 

 

 



DADES DE LA PERFORACIÓ CPF070103119

DATA D'INICI: 15 de gener de 2007
DATA FINAL: 22 de gener de 2007

CLIENT: UTE URBANITZACIÓ LLERONA
POBLACIÓ: Les Franqueses del Vallés
SITUACIÓ POU: Polígon Industrial Pla de Llerona (P-2)
SISTEMA PERFORACIÓ: Roto-percussió.
MÀQUINA : R-1
SONDISTA: Josep Casellas

Miquel Sarri, Ion

PROFUNDITAT: 153 m.
DIÀMETRE DE PERFORACIÓ: 250/220 mm
DIÀMETRE DE REVESTIMENT: 185 mm
TIPUS TUBERIA : Acer naval
NIVELL ESTÀTIC: 2 m
CABAL: 30 m3/h
PROFUNDITAT AQÜÍFER/S:
(Augments de cabal )

Coordenades U.T.M. X : 441.390
Y : 4.611.375
Z : 185

OBSERVACIONS : 

Llegenda :

Graves Conglomerats Puja nivell

Sorres Gres Pèrdues

Argila-lutita Guix,sal… Nivell estàtic

Marga gris Pissarra Reixeta al tub.

Calcària Granit Planxa perforada.
argilosa

Es decideix realitzar una neteja del pou amb sistema ventury per evitar arrossegaments en el 
futur.



Metres Materials Observacions Mida Tubs

0_
_ _9 m.tub d'embroq. d.255x4 mm

_ Graves rodades al·luvials _ Perforat amb roto-percussió
_ d.250 mm 
_ Sorres fines rogenques arcòsiques

15_ Sorres mitges-grolleres amb gravetes

_ Nivell aqüífer (7000 l/h)

_ _ Tram reixeta (18-22 m)

_
_

30_ Sorres mitges arcòsiques amb alguna graveta _ Perforat amb roto-percussió
_ Color ataronjat d.220 mm 
_
_ _ Planxa perforada (36-39 m)

_
45_

_ Microconglomerats

_ barrejat amb matriu sorrenca gruixuda _ Tub de revestiment d'acer de
_ Alguna entrada aigua sense importància d.185 x 4 mm 
_

60_
_ Sorres arcòsiques mitges-grolleres

_ _ Tram reixeta (64-70 m)

_ Sorra arcòsica ataronjada

_ amb gravetes

75_ _ Engravillat de l'espai anul.lar
_
_
_ Microconglomerat amb matriu arcòsica _ Tram reixeta (82-88 m)

_ Nivell aqüífer

90_ _ Planxa perforada (88-91 m)

_
_ Sorres grolleres arcòsiques ataronjades

_
_

105_ _ Tram reixeta (91-113 m)

_
_ Sorres arcòsiques mitges-grolleres

_ Color ataronjat

_
120_

_
_
_
_

135_
_ Sorres arcòsiques mitges-grolleres _ Tram reixeta (125-146 m)

_
_
_ Sorres grolleres amb gravetes. Nivell aqüífer

150_ Sorres arcòsiques mitges-grolleres _ Planxa perforada (146-149 m)

_
TOTAL : 152 m

Q = 30 m3/h

N.e. : 3 m

Entubat
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ANNEX NÚM. 17 

XARXA D’AIGÜES RESIDUALS 
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ANNEX 17:  XARXA D’AIGÜES RESIDUALS 

 
 
 

ÍNDEX 

 

1.  DESCRIPCIÓ DE LA XARXA EXISTENT ......................................................................... 2 

2.  PROPOSTA ....................................................................................................................... 2 

 

   



 
 

 

 

 

 



 Ajuntament de les Franqueses del Vallès                                                                               
 
 
  

 
 

                                                                                                                             ANNEX 17: XARXA D’AIGÜES RESIDUALS
Modificació del Projecte d’acabament del parc del

Falgar i La Verneda del T.M. Les Franqueses del Vallès

 
2 

 

1. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA EXISTENT 
 

Actualment  en  la  zona  del  Falgar  existeix  una  xarxa  d’aigües  residuals  formada  per  conductes  de 

polietilè  d’alta  densitat  PE400  construïda  d’acord  amb  les  directrius  del  projecte  inicial  i  que  està 

degudament connectada al col∙lector general en alta del Consorci de  la Conca del Besós que prové del 

camí de la penya i va fins a la depuradora de Granollers. 

 

La xarxa construïda disposa dels corresponents pous de registre  llevat de les tapes de registre que han 

desaparegut degut als robatoris. 

 

La Verneda no disposa de cap tipus de Xarxa d’aigües residuals.  

 

 
 

2. PROPOSTA  
 

 

Amb el present projecte es preveu realitzar les escomeses necessàries per tal de donar servei al parc del 

falgar en els punts següents: 

 

‐ Serveis sanitaris de l’edifici de Magatzem de recepció. 

‐ Serveis sanitaris dels mòduls sanitaris WC prefabricats. 

‐ Desguàs depuradora d’aigua potable. 

‐ Desguàs neteja zona contenidors reciclats zona d’esbarjo i descans. 

 

Veure plànol 07. 

 

A la zona de la Verneda no es preveu la construcció de cap tipus de xarxa d’aigües residuals. 
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XARXA D’AIGÜES PLUVIALS 
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ANNEX 18:  XARXA D’AIGÜES PLUVIALS 

 
 
 

ÍNDEX 

 

1.  DESCRIPCIÓ XARXA EXISTENT ..................................................................................... 2 
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1. DESCRIPCIÓ XARXA EXISTENT 
 

 

En  la  zona del Falgar  s’ha  construït una doble  xarxa de  conductes pel drenatge de  les aigües 

pluvials  que  permeten  drenar  els  cabals  de  les  pluges  directament  al  riu  Congost.  La  segona  xarxa, 

independent de l’anterior, permet conduir les aigües del sobreeixidor del llac cap a la Verneda per regar 

les parts més humides. 

 

Aquestes  dues  xarxes  són  totalment  independents  de  la  xarxa  d’aigües  residuals  i  en  cap 

moment entren en contacte entre elles. 

 

La Verneda disposa d’un conducte de desguàs en el seu punt més baix per les aigües plujanes i 

les  procedents  del  sobreeixidor  del  llac.  Els  sobrants  d’aigua  en  aquest  punt  evacuen  l’aigua  al  riu 

Congost. 

 

 

2. PROPOSTA  
 

 

Amb  el  present  projecte  es  preveu  completar  les  escomeses  necessàries  pel  correcte 

funcionament del drenatge en el punts necessaris del Falgar. També es protegiran aquells conductes de 

drenatge  inacabats,  amb  la  protecció  del  tub  amb  làmina  geotèxtil,  protecció  amb  grava  i  terres 

procedents de l’excavació. 

 

Es preveu realitzar la construcció de cinc interceptors de les dimensions adequades amb la seva 

corresponent  reixa de protecció. Aquests pous  recolliran  les aigües de  les  cunetes que donin  servei  i 

sobreeixiran les aigües directament al riu Congost. 

 

En el  llac es construirà el corresponent sobreeixidor superficial d’aigües amb  la seva escomesa 

per tal d’aconduir les aigües al conducte que va fins a la Verneda. Els conductes de desguàs del llac són 

independents de la xarxa de drenatge. 

 

També s’ha previst  la  instal∙lació d’una nova reixa  interceptora de recollida d’aigües pluvials a 

l’entrada  de  l’aparcament,  on  es  troba  un  punt  baix.  Aquesta  instal∙lació,  que  evitarà  l’acumulació 

d’aigües plujanes, conduirà les aigües a la xarxa d’aigües pluvials existents cap al sud. 

 

Tots  els  conductes  disposen  dels  corresponents  pous  de  registre  per  tal  de  poder  fer  el  seu 

manteniment i inspecció. 
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ANNEX NÚM. 19 

INSTAL∙LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

Amb motiu de la redacció de la “Modificació del Projecte d’acabament del Parc del Falgar i La Verneda 

del T.M. Les Franqueses del Vallès”, s’ha previst l’execució de la línia de Baixa Tensió, per donar servei 

als punts de consum, en funció dels consums previstos d’electricitat pel funcionament del Parc. 

 

Es preveuen tres zones de subministrament. La primera zona, amb un comptador propi, donarà servei a 

l’enllumenat de  l’aparcament  i els primers espais del Falgar. Aquesta escomesa, que sortirà de  la E.T. 

propera a l’entrada, es justifica en l’annex corresponent d’enllumenat. La segona escomesa, que sortirà 

de  la mateixa E.T., derivarà a un nou  comptador  col∙locat en un armari adjacent a  la E.T., per donar 

servei  als mòduls  de  natura,  agro‐botiga  i  serveis,  i  per  altre  costat  a  les  bombes  dels  dipòsits  i  el 

funcionament  del  llac.  La  tercera  escomesa,  situada  a  La  Verneda,  es  preveu  que  sigui  aèria,  que 

derivarà a un altre comptador, col∙locat a la caseta, per donar servei a la bomba del reg de La Verneda. 

 

Els esquemes unifilars de les dues escomeses que es justifiquen en aquest annex, amb  la determinació 

dels mecanismes i seccions del cablejat es reflecteix al plànol 18.3 Planta projectada, línies elèctriques i 

esquema. La justificació dels càlculs s’adjunta a l’apèndix adjunt a aquest annex. 

 

2. ESCOMESA MÒDULS ACCÉS FALGAR, BOMBES DIPÒSITS I LLAC 

 

Aquesta  escomesa,  que  prové  de  la  E.T.  de  l’entrada,  derivarà  a  un  nou  comptador  amb  els  seus 

mecanismes, col∙locat en un armari adjacent a  la E.T. D’aquest armari es derivarà una derivació a un 

subquadre, per donar servei als mòduls de natura, agro‐botiga i serveis. Aquest subquadre es situarà a 

un dels mòduls que tingui accés restringit al personal designat per la gestió dels mòduls, i contindrà tots 

els mecanismes de control i protecció, amb la presa de terra adient. 

 

Del mateix armari general que conté el comptador sortirà una  segona  línia a un altre subquadre, per 

donar servei a  les bombes dels pous  i el  funcionament del  llac, que es situarà a  la caseta de bombes, 

d’accés  restringit al personal designat pel manteniment del Parc,  i  contindrà  tots els mecanismes de 

control i protecció, amb la presa de terra adient. Una de les línies es derivarà a un altre subquadre pel 

comandament i protecció de les bombes dels dipòsits. 

 

3. ESCOMESA BOMBA REG LA VERNEDA 

 
Aquesta escomesa, situada a La Verneda, es preveu que sigui aèria, que derivarà a un comptador amb 

els seus mecanismes, col∙locat a  la caseta, per donar servei a  la bomba del reg de La Verneda, d’accés 

restringit al personal designat pel manteniment del Parc. En aquesta caseta es situarà el quadre amb 

tots els mecanismes de control i protecció, amb la presa de terra adient. 
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APÈNDIX NÚM. 19.1 

CÀLCULS ELÈCTRICS 



 
 

 

 

 

 



ESCOMESA BOMBES DIPÒSIT I LLAC 
 
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION 
 
Fórmulas 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios 
(V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 
 

Fórmula Conductividad Eléctrica 
K = 1/ 
 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  
Ib In Iz  
I2 1,45 Iz 



Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se 
toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos 
(1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
cosØ = P/(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Cortocircuito 
* IpccI = Ct U / 3 Zt  
 
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia 
en origen mas la propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 

X = Xu · L / n   (mohm) 



R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad. 

K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  (1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 

K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 

 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 

 
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA  IMAG = 20 In 
 
Fórmulas Embarrados  
 
Cálculo electrodinámico 
 
 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  
Siendo,  
max: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  
adm: Tensión admisible material (kg/cm²)  



Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc)  
Siendo,  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
L1-Subq. mòduls          15000 W 
L2-Subq.llac             46414 W 
 TOTAL....     61414 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 464  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 60950  
- Potencia Máxima Admisible (W): 55424  
 
Cálculo de la ACOMETIDA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 61414 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

11000x1.25+50414=64164 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=64164/1,732x400x0.8=115.77 A. 
Se eligen conductores Tripolares 4x240mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  374 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 225 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.79  
e(parcial)=5x64164/50.63x400x240=0.07 V.=0.02 % 
e(total)=0.02% ADMIS (2% MAX.) 
 
Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 61414 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

11000x1.25+50414=64164 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=64164/1,732x400x0.8=115.77 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x240+TTx150mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 



I.ad. a 40°C (Fc=1)  374 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 200 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.79  
e(parcial)=5x64164/50.63x400x240=0.07 V.=0.02 % 
e(total)=0.02% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 125 A.  
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 61414 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

11000x1.25+28919.1=42669.1 W.(Coef. de Simult.: 0.65 ) 
 

I=42669.1/1,732x400x0.8=76.99 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x240+TTx150mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  416 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 225 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 27.23  
e(parcial)=10x42669.1/54.03x400x240=0.08 V.=0.02 % 
e(total)=0.04% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 100 A.  
 
Cálculo de la Línea: L1-Subq. mòduls 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 15000 W. 
- Potencia de cálculo:  

15000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=15000/1,732x400x0.8=27.06 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  58 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.89  
e(parcial)=2x15000/49.56x400x10=0.15 V.=0.04 % 
e(total)=0.07% ADMIS (3% MAX.) 



Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
 
SUBCUADRO  
L1-Subq. mòduls  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
L1A-lavabos               5000 W 
L1B-serveis               5000 W 
L1C-natura                5000 W 
 TOTAL....     15000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 15000  
 
Cálculo de la Línea: L1A-lavabos 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W. 
 
I=5000/1,732x400x0.8=9.02 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  37 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.97  
e(parcial)=20x5000/50.97x400x6=0.82 V.=0.2 % 
e(total)=0.28% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
Cálculo de la Línea: L1B-serveis 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 35 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W. 
 
I=5000/1,732x400x0.8=9.02 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 



reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  37 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.97  
e(parcial)=35x5000/50.97x400x6=1.43 V.=0.36 % 
e(total)=0.43% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
Cálculo de la Línea: L1C-natura 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 45 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W. 
 
I=5000/1,732x400x0.8=9.02 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  37 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.97  
e(parcial)=45x5000/50.97x400x6=1.84 V.=0.46 % 
e(total)=0.53% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
CALCULO DE EMBARRADO L1-Subq. mòduls 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 100  
- Ancho (mm): 20  
- Espesor (mm): 5  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.333, 0.333, 0.083, 0.0208  



- I. admisible del embarrado (A): 290  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =8.91² · 25² /(60 · 10 · 0.083 · 1) = 995.632 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 27.06 A  
 Iadm = 290 A  
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 8.91 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 100 · 1 / (1000 · 0.5) = 23.19 kA  
 
Cálculo de la Línea: L2-Subq.llac 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 500 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 46414 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

11000x1.25+35414=49164 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=49164/1,732x400x0.8=88.71 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x240+TTx150mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  336 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 225 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.48  
e(parcial)=500x49164/50.87x400x240=5.03 V.=1.26 % 
e(total)=1.3% ADMIS (3% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A. 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A. 
 
SUBCUADRO  
L2-Subq.llac  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
L2.1-Bomba llac1          2240 W 
L2.2-Bomba llac2          2240 W 
L2.3-Bomba llac3          2240 W 
L2.4-Bomba llac4          2240 W 
L2.5-Bom. resclosa        2240 W 
L2.6-Bo. fons llac        1450 W 
L2.7-Bomba pou1          11000 W 



L2.8-Bomba pou2           9200 W 
L2.9-Subq.cas.dip.       13132 W 
L2.10-endoll gral          200 W 
L2.11.-llum                232 W 
 TOTAL....     46414 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 464  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 45950  
 
Cálculo de la Línea: L2.1-Bomba llac1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 80 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2240 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2240x1.25=2800 W. 
 

I=2800/1,732x400x0.8x1=5.05 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  37 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.93  
e(parcial)=80x2800/51.34x400x6x1=1.82 V.=0.45 % 
e(total)=1.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
Cálculo de la Línea: L2.2-Bomba llac2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 80 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2240 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2240x1.25=2800 W. 
 

I=2800/1,732x400x0.8x1=5.05 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  37 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.93  
e(parcial)=80x2800/51.34x400x6x1=1.82 V.=0.45 % 
e(total)=1.75% ADMIS (4.5% MAX.) 



Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
Cálculo de la Línea: L2.3-Bomba llac3 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 285 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2240 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2240x1.25=2800 W. 
 

I=2800/1,732x400x0.8x1=5.05 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  37 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.93  
e(parcial)=285x2800/51.34x400x6x1=6.48 V.=1.62 % 
e(total)=2.91% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
Cálculo de la Línea: L2.4-Bomba llac4 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 287 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2240 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2240x1.25=2800 W. 
 

I=2800/1,732x400x0.8x1=5.05 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  37 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.93  
e(parcial)=287x2800/51.34x400x6x1=6.52 V.=1.63 % 
e(total)=2.93% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 



Cálculo de la Línea: L2.5-Bom. resclosa 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 290 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2240 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2240x1.25=2800 W. 
 

I=2800/1,732x400x0.8x1=5.05 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  37 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.93  
e(parcial)=290x2800/51.34x400x6x1=6.59 V.=1.65 % 
e(total)=2.94% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
Cálculo de la Línea: L2.6-Bo. fons llac 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 185 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1450 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1450x1.25=1812.5 W. 
 

I=1812.5/1,732x400x0.8x1=3.27 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  37 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.39  
e(parcial)=185x1812.5/51.44x400x6x1=2.72 V.=0.68 % 
e(total)=1.97% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. 



Cálculo de la Línea: L2.7-Bomba pou1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 11000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

11000x1.25=13750 W. 
 

I=13750/1,732x400x0.8x1=24.81 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x35+TTx35mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  110 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.54  
e(parcial)=25x13750/51.04x400x35x1=0.48 V.=0.12 % 
e(total)=1.42% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
Cálculo de la Línea: L2.8-Bomba pou2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 445 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 9200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

9200x1.25=11500 W. 
 

I=11500/1,732x400x0.8x1=20.75 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x35+TTx35mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  110 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.78  
e(parcial)=445x11500/51.19x400x35x1=7.14 V.=1.79 % 
e(total)=3.08% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. 



Cálculo de la Línea: L2.9-Subq.cas.dip. 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 13132 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

9400x1.25+3732=15482 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=15482/1,732x400x0.8=27.93 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x35mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  117 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 90 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.85  
e(parcial)=15x15482/50.99x400x35=0.33 V.=0.08 % 
e(total)=1.38% ADMIS (3% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 30 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 30 A.  
 
SUBCUADRO  
L2.9-Subq.cas.dip.  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
L2.9.1-Bom.diposit        9400 W 
L2.9.2-Bo.rec.llac        1100 W 
L2.9.3-q. elec cas        2200 W 
L2.9.4-endoll gral         200 W 
L2.9.-llum                 232 W 
 TOTAL....     13132 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 232  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 12900  
 
Cálculo de la Línea: L2.9.1-Bom.diposit 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 9400 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

9400x1.25=11750 W. 
 

I=11750/1,732x400x0.8x1=21.2 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x35+TTx35mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 



I.ad. a 40°C (Fc=1)  110 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.86  
e(parcial)=15x11750/51.17x400x35x1=0.25 V.=0.06 % 
e(total)=1.44% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
Cálculo de la Línea: L2.9.2-Bo.rec.llac 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1100 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1100x1.25=1375 W. 
 

I=1375/1,732x400x0.8x1=2.48 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  37 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.22  
e(parcial)=20x1375/51.47x400x6x1=0.22 V.=0.06 % 
e(total)=1.43% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
Cálculo de la Línea: L2.9.3-q. elec cas 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2200 W. 
- Potencia de cálculo: 2200 W. 
 
I=2200/1,732x400x0.8=3.97 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  37 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.58  
e(parcial)=10x2200/51.41x400x6=0.18 V.=0.04 % 
e(total)=1.42% ADMIS (4.5% MAX.) 



 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
Cálculo de la Línea: L2.9.4-endoll gral 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.11  
e(parcial)=2x15x200/51.5x230x2.5=0.2 V.=0.09 % 
e(total)=1.46% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: L2.9.-llum 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 232 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

232 W. 
 

I=232/230x1=1.01 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.1  
e(parcial)=2x10x232/51.5x230x2.5=0.16 V.=0.07 % 
e(total)=1.44% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 



CALCULO DE EMBARRADO L2.9-Subq.cas.dip. 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =2.65² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 912.59 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 27.93 A  
 Iadm = 110 A  
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 Ipcc = 2.65 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · 0.5) = 5.57 kA  
 
Cálculo de la Línea: L2.10-endoll gral 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.11  
e(parcial)=2x10x200/51.5x230x2.5=0.14 V.=0.06 % 
e(total)=1.35% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 



Cálculo de la Línea: L2.11.-llum 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 232 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

232 W. 
 

I=232/230x1=1.01 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.1  
e(parcial)=2x10x232/51.5x230x2.5=0.16 V.=0.07 % 
e(total)=1.36% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
CALCULO DE EMBARRADO L2-Subq.llac 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 30  
- Ancho (mm): 15  
- Espesor (mm): 2  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.075, 0.0562, 0.01, 0.001  
- I. admisible del embarrado (A): 140  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =3.05² · 25² /(60 · 10 · 0.01 · 1) = 967.911 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 88.71 A  
 Iadm = 140 A  
 
 



c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 3.05 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 30 · 1 / (1000 · 0.5) = 6.96 kA  
 
 
CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION  
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 150  
- Ancho (mm): 30  
- Espesor (mm): 5  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.75, 1.125, 0.125, 0.031  
- I. admisible del embarrado (A): 400  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =11.07² · 25² /(60 · 10 · 0.125 · 1) = 1020.444 <= 1200 kg/cm² 
Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 Ical = 76.99 A  
 Iadm = 400 A  
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 11.07 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 150 · 1 / (1000 · 0.5) = 34.79 kA  
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
ACOMETIDA 64164 5 4x240Cu 115.77 374 0.02 0.02 225 
LINEA GENERAL ALIMENT. 64164 5 4x240+TTx150Cu 115.77 374 0.02 0.02 200 
DERIVACION IND. 42669.1 10 4x240+TTx150Cu 76.99 416 0.02 0.04 225 
L1-Subq. mòduls 15000 2 4x10+TTx10Cu 27.06 58 0.04 0.07 63 
L2-Subq.llac 49164 500 4x240+TTx150Cu 88.71 336 1.26 1.3 225 

 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
LINEA GENERAL ALIMENT. 5 4x240+TTx150Cu 12 50 5820.97 34.76 0.094 1030.4 125 
DERIVACION IND. 10 4x240+TTx150Cu 11.69 15 5532.93 38.48   100;B,C,D 
L1-Subq. mòduls 2 4x10+TTx10Cu 11.11 15 4453.42 0.1   40;B,C,D 
L2-Subq.llac 500 4x240+TTx150Cu 11.11 15 1524.13 507.05   100;B,C 



Subcuadro L1-Subq. mòduls  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
L1A-lavabos 5000 20 4x6+TTx6Cu 9.02 37 0.2 0.28 25 
L1B-serveis 5000 35 4x6+TTx6Cu 9.02 37 0.36 0.43 25 
L1C-natura 5000 45 4x6+TTx6Cu 9.02 37 0.46 0.53 25 

 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
L1A-lavabos 20 4x6+TTx6Cu 8.94 10 1007.43 0.73   20;B,C,D 
L1B-serveis 35 4x6+TTx6Cu 8.94 10 635.3 1.82   20;B,C,D 
L1C-natura 45 4x6+TTx6Cu 8.94 10 509.7 2.83   20;B,C,D 

 
Subcuadro L2-Subq.llac  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
L2.1-Bomba llac1 2800 80 4x6+TTx6Cu 5.05 37 0.45 1.75 25 
L2.2-Bomba llac2 2800 80 4x6+TTx6Cu 5.05 37 0.45 1.75 25 
L2.3-Bomba llac3 2800 285 4x6+TTx6Cu 5.05 37 1.62 2.91 25 
L2.4-Bomba llac4 2800 287 4x6+TTx6Cu 5.05 37 1.63 2.93 25 
L2.5-Bom. resclosa 2800 290 4x6+TTx6Cu 5.05 37 1.65 2.94 25 
L2.6-Bo. fons llac 1812.5 185 4x6+TTx6Cu 3.27 37 0.68 1.97 25 
L2.7-Bomba pou1 13750 25 4x35+TTx35Cu 24.81 110 0.12 1.42 50 
L2.8-Bomba pou2 11500 445 4x35+TTx35Cu 20.75 110 1.79 3.08 50 
L2.9-Subq.cas.dip. 15482 15 4x35Cu 27.93 117 0.08 1.38 90 
L2.10-endoll gral 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 23 0.06 1.35 20 
L2.11.-llum 232 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.01 23 0.07 1.36 20 

 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
L2.1-Bomba llac1 80 4x6+TTx6Cu 3.06 4.5 266.05 10.4   16;B,C 
L2.2-Bomba llac2 80 4x6+TTx6Cu 3.06 4.5 266.05 10.4   16;B,C 
L2.3-Bomba llac3 285 4x6+TTx6Cu 3.06 4.5 85.35 101.06   16;B 
L2.4-Bomba llac4 287 4x6+TTx6Cu 3.06 4.5 84.79 102.4   16;B 
L2.5-Bom. resclosa 290 4x6+TTx6Cu 3.06 4.5 83.96 104.43   16;B 
L2.6-Bo. fons llac 185 4x6+TTx6Cu 3.06 4.5 127.64 45.19   16;B 
L2.7-Bomba pou1 25 4x35+TTx35Cu 3.06 4.5 1216.9 16.92   25;B,C,D 
L2.8-Bomba pou2 445 4x35+TTx35Cu 3.06 4.5 276.66 327.28   25;B,C 
L2.9-Subq.cas.dip. 15 4x35Cu 3.06 4.5 1323.7 14.3   30;B,C,D 
L2.10-endoll gral 10 2x2.5+TTx2.5Cu 3.06 4.5 630.64 0.32   16;B,C,D 
L2.11.-llum 10 2x2.5+TTx2.5Cu 3.06 4.5 630.64 0.32   10;B,C,D 

 
Subcuadro L2.9-Subq.cas.dip.  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
L2.9.1-Bom.diposit 11750 15 4x35+TTx35Cu 21.2 110 0.06 1.44 50 
L2.9.2-Bo.rec.llac 1375 20 4x6+TTx6Cu 2.48 37 0.06 1.43 25 
L2.9.3-q. elec cas 2200 10 4x6+TTx6Cu 3.97 37 0.04 1.42 25 
L2.9.4-endoll gral 200 15 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 23 0.09 1.46 20 
L2.9.-llum 232 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.01 23 0.07 1.44 20 

 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
L2.9.1-Bom.diposit 15 4x35+TTx35Cu 2.66 4.5 1169.7 18.31   25;B,C,D 
L2.9.2-Bo.rec.llac 20 4x6+TTx6Cu 2.66 4.5 653.47 1.72   16;B,C,D 
L2.9.3-q. elec cas 10 4x6+TTx6Cu 2.66 4.5 875.19 0.96   16;B,C,D 
L2.9.4-endoll gral 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.66 4.5 464.91 0.59   16;B,C,D 
L2.9.-llum 10 2x2.5+TTx2.5Cu 2.66 4.5 593.32 0.36   10;B,C,D 



CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
  
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 1 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65  ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado del 
cálculo de circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace 
con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 
 



ESCOMESA BOMBA REG LA VERNEDA 
 
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION 
 
Fórmulas 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios 
(V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 
 

Fórmula Conductividad Eléctrica 
K = 1/ 
 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  
Ib In Iz  
I2 1,45 Iz 



Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se 
toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos 
(1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
cosØ = P/(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Cortocircuito 
* IpccI = Ct U / 3 Zt  
 
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia 
en origen mas la propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 

X = Xu · L / n   (mohm) 



R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad. 

K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  (1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 

K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 

 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 

 
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA  IMAG = 20 In 
 
 
Fórmulas Embarrados  
Cálculo electrodinámico 
 
 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  
Siendo,  
max: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  
adm: Tensión admisible material (kg/cm²)  



Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc)  
Siendo,  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
V1-Bombeig reg            4000 W 
V2-q. elec cas            1100 W 
V3.-llum caseta            116 W 
V4-endoll gral             100 W 
 TOTAL....      5316 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 116  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 5200  
- Potencia Máxima Admisible (W): 13856  
 
Cálculo de la ACOMETIDA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Trenzados Fiador Acero 

- Longitud: 85 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5316 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

4000x1.25+1316=6316 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=6316/1,732x400x0.8=11.4 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RZ 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  95 A. según ITC-BT-06  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.72  
e(parcial)=85x6316/51.38x400x16=1.63 V.=0.41 % 
e(total)=0.41% ADMIS (1% MAX.) 
 
Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5316 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

4000x1.25+1316=6316 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=6316/1,732x400x0.8=11.4 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 



I.ad. a 40°C (Fc=1)  70 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 75 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.33  
e(parcial)=5x6316/51.27x400x16=0.1 V.=0.02 % 
e(total)=0.02% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 25 A.  
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 85 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5316 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

4000x1.25+1316=6316 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=6316/1,732x400x0.8=11.4 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  70 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.33  
e(parcial)=85x6316/51.27x400x16=1.64 V.=0.41 % 
e(total)=0.43% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
 
Cálculo de la Línea: V1-Bombeig reg 
 Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

4000x1.25=5000 W. 
 

I=5000/1,732x400x0.8x1=9.02 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  37 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.97  
e(parcial)=15x5000/50.97x400x6x1=0.61 V.=0.15 % 
e(total)=0.59% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  



Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
Cálculo de la Línea: V2-q. elec cas 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1100 W. 
- Potencia de cálculo: 1100 W. 
 
I=1100/1,732x400x0.8=1.98 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  37 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=15x1100/51.49x400x6=0.13 V.=0.03 % 
e(total)=0.47% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
Cálculo de la Línea: V3.-llum caseta 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 116 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

116 W. 
 

I=116/230x1=0.5 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x15x116/51.51x230x2.5=0.12 V.=0.05 % 
e(total)=0.48% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: V4-endoll gral 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 



- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x15x100/51.51x230x2.5=0.1 V.=0.04 % 
e(total)=0.48% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION  
 
Datos  
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.37² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 242.841 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 Ical = 11.4 A  
 Iadm = 110 A  
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 Ipcc = 1.37 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · 0.5) = 5.57 kA  
 



Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
ACOMETIDA 6316 85 4x16Cu 11.4 95 0.41 0.41  
LINEA GENERAL ALIMENT. 6316 5 4x16+TTx16Cu 11.4 70 0.02 0.02 75 
DERIVACION IND. 6316 85 4x16+TTx16Cu 11.4 70 0.41 0.43 63 
V1-Bombeig reg 5000 15 4x6+TTx6Cu 9.02 37 0.15 0.59 25 
V2-q. elec cas 1100 15 4x6+TTx6Cu 1.98 37 0.03 0.47 25 
V3.-llum caseta 116 15 2x2.5+TTx2.5Cu 0.5 23 0.05 0.48 20 
V4-endoll gral 100 15 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 23 0.04 0.48 20 

 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
LINEA GENERAL ALIMENT. 5 4x16+TTx16Cu 12 50 4243.31 0.29 0.005 392.53 25 
DERIVACION IND. 85 4x16+TTx16Cu 8.52 10 682.83 11.23   25;B,C,D 
V1-Bombeig reg 15 4x6+TTx6Cu 1.37 4.5 488.68 3.08   20;B,C,D 
V2-q. elec cas 15 4x6+TTx6Cu 1.37 4.5 488.68 3.08   16;B,C,D 
V3.-llum caseta 15 2x2.5+TTx2.5Cu 1.37 4.5 349.5 1.05   10;B,C,D 
V4-endoll gral 15 2x2.5+TTx2.5Cu 1.37 4.5 349.5 1.05   16;B,C,D 

 
 
CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
  
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 1 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65  ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado del 
cálculo de circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace 
con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 
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1. NECESSITATS HIDRIQUES DEL PARC 
 

 

 

El parc del  Falgar  i  La Verneda, pel  seu  correcte  funcionament  s’ha de proveir de diferents  fonts de 

subministrament  d’aigua  per  tal  de  cobrir  les  necessitats  dels  serveis  com  són  el  subministrament 

d’aigua potable per les fonts, xarxa contra incendis, reg i manteniment del nivell d’aigua del Llac. 

 

Per cada servei es preveuen els recursos següents: 

 

Fonts públiques:             Xarxa d’aigua potable municipal gestionada per Sorea 

Xarxa contra incendis:   Xarxa d’aigua potable municipal gestionada per Sorea 

Xarxa de reg:                   3 pous del parc i subsidiàriament xarxa d’aigua municipal 

Llac:                                   Xarxa de regants de Llerona des de la resclosa de Can Junbany 

                                           Aportació de 2 pous del parc 

Zona humida Verneda:   Aigües sobrants  del Llac 

 

Pel càlcul dels cabals necessaris s’ha inclòs l’apèndix 20.1 al present annex on es detallen les necessitats 

hídriques totals al llarg de l’any tot indicant els orígens i els destins. 

 

  

2. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

S’ha projectat el fer els diferents subministraments d’aigua seguint les següents consideracions: 
 
Fonts públiques 
Es  fa  la distribució de  l’aigua potable amb canonades de PE d’alta pressió amb els diàmetres 
definits en el present projecte. En el plànol de  la xarxa d’aigua es detallen  les posicions de  les 
fonts publiques que es preveu  instal∙lar degudament  connectades a  la  xarxa d’aigua potable 
municipal. 
 
En cap moment es poden barrejar  les aigües potables amb  les aigües procedents dels pous o 
del riu. 
 
 
Xarxa contra incendis 
La xarxa contra  incendis està  formada per una canalització projectada al  llarg de  tot el parc  i 
que en les posicions adients es situen els hidrants a una distancia inferior als 200 metres i que 
donen cobertura a  la  totalitat del parc d’acord amb  la normativa vigent amb uns  recorreguts 
màxims de 100 metres fins a cada punt de toma d’aigua. 
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Xarxa de reg del Falgar 
La  xarxa  de  reg  del  Falgar  estarà  abastida  per  les  aigües  depurades  dels  dos  pous  que  s’ha 
construït als efectes i que disposarà d’un sistema d’emmagatzematge i grup de pressió adients 
a les necessitats de la plantació actual i futura del parc. El reg dissenyat és del sistema de gota a 
gota. Els diferents sectors estaran regulats amb les corresponents electrovàlvules comandades 
a distància. 
 
Xarxa de reg de la Verneda 
La xarxa de reg de  la Verneda també serà pel sistema de gota a gota amb el subministrament 
del pou existent a  la Verneda. El  sistema estarà  format per un grup de pressió adequat a  la 
demanda i les sortides estan regulades amb electrovàlvules comandades a distància. 
 
Dins de la Verneda tenim un espai humit que es mantindrà amb les aigües sobrants procedents 
del llac on ja es troba construïda la corresponent canalització. 
 
 
Llac  
El llac està previst que es faci el primer reomplert amb les aigües del riu a través de la xarxa de 
reg  de  la  comunitat  de  regants  de  Llerona.  El  seu  manteniment,  per  compensar  la 
evotranspiració, estarà  garantit per  l’abastament  amb  aigües procedents dels pous del Parc, 
amb  les aigües excedents de  la  comunitat de  regants  i en darrera  instància amb aigua de  la 
xarxa municipal de Sorea degudament compensat el balanç hídric amb les aigües de pluja. 
 
Els  cabals  sobrants del  llac  s’aconduiran    cap a  la  zona humida de  la Verneda  tal  i  com  s’ha 
exposat anteriorment. 
 
En l’apèndix del present annex s’inclou el balanç hídric de tot el parc. 
 

 
3. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA EXISTENT 

 

Actualment en la zona del Falgar no existeix  cap tipus d’instal∙lació de distribució d’aigua, per tant amb 

el  present  projecte  caldrà  realitzar  tota  la  infraestructura  d’acord  amb  les  directrius  del  present 

projecte. 

 

En la zona de la Verneda la xarxa de subministrament d’aigua potable està parcialment construïda i la de 

reg també però caldrà fer la seva reconstrucció degut a que s’ha malmès per manca de manteniment. 
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4. EVOLUCIÓ DELS CONSUMS HÍDRICS  
 

 

Amb la primera implantació complerta del parc el consum d’aigua serà important, però a mesura que es 

vagi consolidant les necessitats hídriques dels arbres aniran baixant de forma molt important per tant el 

reg de gota a gota anirà perdent utilitat. Val a dir que les zones de prat no es regaran donat que es farà 

hidrosembra de varietats autòctones amb un baix nivell de demanda hídrica. 

 

Les necessitats d’evotranspiració del  llac es mantindran però el  sistema de  filtració  i bombeig,    cada 

vegada serà inferior  per mantenir un nivell de funcionament mínim a partir del tercer any, per tant les 

despeses d’aigua i energètiques s’aniran reduint any a any. 

 

Les necessitats hídriques dels dos primers anys són les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANÇ HÍDRIC DEL PARC

PRIMER ANY

Necessitats de reg 13.779,03 m3/any

Necessitats per evotranspiració 14.297,58 m3/any

Necessitats d'aigua potable fonts i serveis 4.641,00 m3/any

Ompliment del llac 26.400,00 m3/any

Necessitats totals 59.117,61 m3/any

Aportació de pluja 10.519,52 m3/any

Aportació Xarxa d'aigua municipal 4.641,00 m3/any

Aportació resclosa Can Jubany comunitat de regants 49.000,00 m3/any

Aportació de 3 pous 41.750,00 m3/any

Suma aportacions 105.910,52 m3/any

Excedent d'aigua destinat a la zona humida de la Verneda 46.792,92 m3/any

SEGON ANY

Necessitats de reg 13.779,03 m3/any

Necessitats per evotranspiració 14.297,58 m3/any

Necessitats d'aigua potable fonts i serveis 4.641,00 m3/any

Ompliment del llac 0,00 m3/any

Necessitats totals 32.717,61 m3/any

Reducció

Aportació de pluja 10.519,52 m3/any

Aportació Xarxa d'aigua muniicpal 4.641,00 m3/any

Aportació resclosa Can Jubany comunitat de regants 34.300,00 m3/any 30 %

Aportació de 3 pous 29.225,00 m3/any 30 %

Suma aportacions 78.685,52 m3/any

Excedent d'aigua destinat a la zona humida de la Verneda 45.967,92 m3/any
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El cabal d’aigua excedent que anirà cap a la Verneda anirà en funció dels cabals disponibles en 

cada moment procedent de la comunitat de regants de Llerona. 

 

A partir del tercer any el cabal necessari pel reg dels arbres ja es podrà reduir en un 50% donat 

que estaran mes ben adaptat al terreny i seran autosuficients. 
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APÈNDIX NÚM. 20.1 

CÀLCUL DE LES NECESSITATS HÍDRIQUES 

PEL LLAC I REG DEL PARC DEL FALGAR 



 
 

 

 

 

 



Parc del Falgar i la Verneda
Càlcul de les necessitats hídriques pel  llac i del reg

a b c a-c 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ETo(mm) 
Evotranspiracio

P (mm) P efectiva 
(mm)

Balanç necessitats reals 
de reg

necessitats per 
evaporació del 

llac

Aigua 
potable 

fonts i 
serveis

total necessitats 
aigua

Aportació 
Sorea

aportació 
directa al llac 

per pluja

aportació 
resclosa Can 

Jubany
aportació pous aportació total 

resclosa i pous
total aportacions balanç entrades-

sortides
acumulat al llac 

cabal excedent 
cap a la 
verneda

l/m2 m3/mes
màxim: 

26.400m3

gener 25,4 33,1 23,2 2,2 450 m3 255 m3 705 m3 255 m3 586 m3 4.500 m3 3.500 m3 8.000 m3 8.841 m3 8.137 m3 8.136 m3 -1

febrer 32,1 51,7 36,2 -4,1 569 m3 306 m3 875 m3 306 m3 915 m3 4.500 m3 3.500 m3 8.000 m3 9.221 m3 8.347 m3 16.483 m3 0

març 53,7 35,5 24,8 28,8 961 m3 950 m3 357 m3 2.268 m3 357 m3 628 m3 4.500 m3 5.500 m3 10.000 m3 10.985 m3 8.717 m3 25.199 m3 0

abril 71,3 51,1 35,8 35,5 1.183 m3 1.263 m3 408 m3 2.854 m3 408 m3 906 m3 3.500 m3 4.000 m3 7.500 m3 8.814 m3 5.960 m3 26.400 m3 4.759

maig 93,8 49,5 34,7 59,1 1.971 m3 1.661 m3 459 m3 4.092 m3 459 m3 877 m3 3.500 m3 4.000 m3 7.500 m3 8.836 m3 4.744 m3 26.400 m3 4.744

juny 123,0 36,5 25,6 97,4 3.248 m3 2.178 m3 510 m3 5.937 m3 510 m3 647 m3 3.500 m3 4.000 m3 7.500 m3 8.657 m3 2.720 m3 26.400 m3 2.720

juliol 126,8 27,5 19,2 107,5 3.585 m3 2.245 m3 510 m3 6.340 m3 510 m3 487 m3 3.500 m3 4.500 m3 8.000 m3 8.997 m3 2.657 m3 26.400 m3 2.657

agost 106,4 48,7 34,1 72,3 2.409 m3 1.884 m3 510 m3 4.803 m3 510 m3 863 m3 3.500 m3 4.500 m3 8.000 m3 9.373 m3 4.570 m3 26.400 m3 4.570

setembre 65,3 75,2 52,7 12,6 421 m3 1.156 m3 408 m3 1.985 m3 408 m3 1.332 m3 4.500 m3 2.500 m3 7.000 m3 8.740 m3 6.755 m3 26.400 m3 6.755

octubre 46,0 62,7 43,9 2,2 815 m3 357 m3 1.172 m3 357 m3 1.110 m3 4.500 m3 2.500 m3 7.000 m3 8.467 m3 7.295 m3 26.400 m3 7.295

novembre 33,3 60,0 42,0 -8,7 589 m3 306 m3 895 m3 306 m3 1.063 m3 4.500 m3 1.500 m3 6.000 m3 7.369 m3 6.474 m3 26.400 m3 6.474

desembre 30,4 62,4 43,7 -13,3 538 m3 255 m3 793 m3 255 m3 1.106 m3 4.500 m3 1.750 m3 6.250 m3 7.611 m3 6.818 m3 26.400 m3 6.818

total anual 807,4 594,1 415,9 391,6 13.779 m3 14.298 m3 4.641 m3 32.718 m3 4.641 m3 10.520 m3 49.000 m3 41.750 m3 90.750 m3 105.911 m3 73.193 m3 46.791 m3

espais regables superfície equivalent màximes necessitats de reg mensuals 3.657 m3/mes juliol

8 1326 arbres falgar 10.608 m2 màximes necessitats de reg diàries 122 m3/dia juliol

8 765 arbres verneda 6.120 m2 capacitat del dipòsit per a 3 dies 366 m3

8 110 arbres lateral riu 880 m2

Suma 2201 Necessitats hídriques   Etc = Eto * K K  per la nostra zona 1

1 1.700 m2 gespa 1.700 m2 a-c Necessitats de reg (Balanç) = Etc - Pe

0 Necessitats reals de reg = ( Etc - Pe ) / Eficiència del sistema de reg

0,5 10.975 m2 taques arbustives verned 5.488 m2  Eficiència del sistema de reg Ea = 0,90 /30 dies = 0,030 0,9 0,03000

0,5 10.505 m2 taques arbustives falgar 5.253 m2 1 Necessitats per evaporació del llac = Eto x Superficie aigüa/1000

0,8 1.850 m2 perimetre llac 1.480 m2 5 Aportació directe al llac per pluja = P (mm) * superfície llac /1000

total superfície regable equivalent 31.528 m2 2 Necessitats Max Fonts i serveis = 8Fonts  * 50l/dia + 9WC * 100l/dia + 1bar*400 l/dia 510

superfície làmina aigua llac 17.707 m2

volum aigua llac 26.400 m3
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ANNEX NÚM. 21 

DEIXALLES 
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1. INTRODUCCIÓ 

Fins a l’any 2005, els terrenys del parc del Falgar eren industrials i ocupats en un 65% amb una 

activitat d’àrids  i una planta de  formigó, mentre que  la  zona de  la Verneda eren  totalment 

agrícoles de regadiu d’alta qualitat. Tot i que posteriorment es van recuperar els dos terrenys i 

es va eliminar  l’activitat  industrial de  la  zona del Falgar; es va  seguir  fent ús d’un abocador 

incontrolat en la zona de la penya que es troba prop del llac, allà on delimita el perímetre del 

parc, el qual se n’ha fet ús durant  llarg temps. A més a més, en alguns punts del parc podem 

trobar  tota mena de deixalles, principalment en  la  zona de Falgar. Per eliminar  i evitar que 

aquest tipus d’abocaments es segueixin practicant, ja que són pràctiques perilloses tant per la 

salubritat del territori com per la possibilitat de què provoquin o serveixin de combustible pels 

incendis forestals, s'està portant a terme una neteja exhaustiva de la zona, també és necessari 

mantenir  a  la  ciutadania  informada  i  conscienciada.  Tot  seguit  s'explica  l'estat  actual  de  la 

conservació del parc i les accions a prendre.                                             

 

 

 

 

 

 

Fig.1: Abocament de runes en la zona del Falgar. 

 

 

Fig.2: Abocament de runes en la zona de la Verneda. 
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2. INCIDÈNCIES EN LA ZONA DEL FALGAR 

El Falgar és  la  zona on  s’ha de prendre  les actuacions més  importants,  ja que és on  s’ubica 

l’abocador  centenari.  També  s’ha  de  tenir  en  compte  que  al  llarg  de  la  penya  es  troben 

deixalles diverses. 

En el que  respecte al  llac, com que es va quedar  incomplet, s’han anat abocant  i acumulant 

deixalles, que actualment esta essent netejat per  la brigada. Una altre zona d’actuació és en 

les proximitats dels  fonaments  inacabats de  l’entrada, on es poden  trobar diferents  tipus de 

runa,  deixalles  vàries  i  estructures  perilloses;  també  s’han  fet  abocaments  de  runes  en  les 

proximitats de l’aparcament, i uns quants d’ells ja s’han netejat. En tot el perímetre de la zona 

d’aparcament ens podem  trobar deixalles vàries  i el camí que connecta amb  la Verneda ens 

trobem diferents abocaments de runes i deixalles. 

 

Fig.3: Abocament en les proximitats de l’aparcament. 

 

 

Fig.4: Recollida de l’abocament. 
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Fig.5: Deixalles trobades dins el llac. 

 

Fig.6a: Abocador de la penya. 

 

Fig.6b: Abocador de la penya. 
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Fig.6c: Abocador de la penya. 

3. INCIDÈNCIES EN LA ZONA DE LA VERNEDA 

És una zona on les deixalles no s’acumulen en llocs concrets i no es donen fets d’abocaments, a 

part dels que s’han esmentat anteriorment en el camí de connexió amb el Falgar. S’aconsella 

una revisió general, concentra’n els esforç en tot el llarg de la penya, les proximitats del pont i 

del riu Congost. 

 

Fig.7: Deixalles en el camí de la Verneda. 

 

Fig.8: Deixalles en la Verneda. 
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Fig.9: Deixalles en el camí de la Verneda. 

 

4. CONSCIENCIACIÓ A LA CIUTADANIA 

La  presencia  de  totes  les  deixalles  que  s’han  trobat  al  parc,  juntament  amb  l’abocador 

centenari de  la penya, ens  fa pensar que  la població no esta prou  conscienciada  en el que 

respecte al medi ambient, a més crida  l’atenció que  la població aboqui  les deixalles al parc, 

quant  tenen  la  deixalleria municipal molt  a  prop  (Via  Europa  cantonada  amb  carrer  Itàlia, 

polígon  industrial  Pla  de  Llerona).  Es  per  això,  que  seria  recomanable  portar  a  terme 

campanyes de sensibilització i conscienciació per la ciutadania. 

 

5. GESTIÓ DE RESIDUS 

Per tal d’evitar  l’abocament de deixalles, s’aconsella  la col∙locació estratègica de papereres al 

llarg del parc o contenidors de recollida selectiva, degudament integrats amb el medi. També 

s’aconsella  la  localització  de  petits  contenidors  de  recollida  selectiva  en  les  proximitats  de 

l’aparcament,  d’aquesta  forma  evitarem  l’entrada  del  camió  de  les  escombraries  a  la  zona 

restringida.  Els  contenidors  han  de  ser  d’una mida més  aviat  petita  i  així  dissuadir  d’un  ús 

excessiu  e  indegut  d’aquest  equipament.  Tant  en  els  punts  informatius  com  en  el  plànol 

d’accés al parc s’ha de senyalar  la  localització dels contenidors  i papereres  i si és possible,  la 

necessitat del reciclatge i el correcte manteniment del medi ambient.  
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1. PROPOSTA ACTUAL D’ORDENACIÓ DEL PARC 

El  present  annex  juntament  amb  el  plec  de  condicions  tècniques  particulars  constitueix  un 

conjunt  d’instruccions  pel  desenvolupament  dels  treballs  de  restauració  vegetal,  on  es 

defineixen les consideracions relatives al sòl i vegetacions existents indicant el seu tractament i 

la forma d’amidar i valorar les diferents unitats d’espècies vegetals. 

El  projecte  té  per  objecte  la  realització  dels  treballs  de  revegetació  i  tractament  silvícoles 

englobant, per  tant,  tots els  treballs necessaris per a que aquest pugui  ser executat d’acord 

amb els plànols i el plec de prescripcions tècniques. 

2. VEGETACIÓ  

L’àmbit de projecte pertany a la regió biogeogràfica mediterrània. 

 

L’estat actual del Parc ha estat fortament condicionat per les activitats humanes, la remoguda 

del sòl com a  resultat de diverses obres  també  incideix negativament sobre  la qualitat de  la 

coberta vegetal. 

 

Les  referències  històriques  senyalen  que  a  principis  del  segle  XX  la  vegetació  llenyosa  del 

Congost al seu pas pel Parc era molt escassa i les condicions ambientals com (les crescudes, la 

granulometria del substrat i la disponibilitat d’aigua) eren factors condicionants. 

 

És possible que l’escenari fos un mosaic d’hàbitats distribuït de forma més o menys paral∙lela 

al curs d’aigua, amb creixenars, bogars i canyissars, formacions de joncs i herbassars higròfils. 

A les zones amb substrat més inestable o porós dominarien les espècies pròpies dels codolars, 

amb peus de sarga (Salix elaeagnos) i tamariu (Tamarix africana) esparsos. 

 

La  vegetació  llenyosa  correspondria  a  salzedes de  salze  Salix alba  i  Salix  cinerea,  amb peus 

esparsos  de  vern  Alnus  glutinosa.  En  una  segona  i  tercera  banda  hi  hauria  l’albereda  amb 

freixes de fulla petita i alzinars, olmedes, i roure martinenc, respectivament. 

 

Pel  que  fa  la  vegetació  actual,  trobem  principalment  espècies  pròpies  de  riberes  i  zones 

humides,  tot  i que  les espècies  ruderals  i/o exòtiques són  força abundants,  fet que  indicaria 

una certa degradació del medi. 

 

Els  objectius  que  es  volen  assolir  amb  la  realització  del  projecte  de  recuperació  i  plantació 

d’espècies són: 

 Consolidació dels terrenys inestables i creació de refugis per la fauna. 

 Afavorir el procés de recuperació de la vegetació autòctona per tal que a  mig termini 

pugui assolir un recobriment majoritari a l’espai. 
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 Recuperació de connectivitat transversal entre la llera i l’espai adjacent al Parc. 

 Eliminació  d’espècies  al∙lòctones  invasores,  o  de  ràpid  creixement,  especialment  la 

canya  (Arundo  donax),  ailanto  (Ailanthus  altíssima),    fer  una  aclarida  de  l’esbarzer 

(Rumbus ulmifolius). 

 Millora del paisatge i l’ecosistema amb la retirada de runes i deixalles i altres elements 

aliens al medi natural. 

 Integració ambiental de l’entorn adjacent al curs fluvial. 

 

2.1 Gestió de l’arbrat actual 

S’ha estudiat l’arbrat existent al Parc del Falgar i la Verneda i al seu perímetre, per tal d’avaluar 

la seva integració al traçat del nou Parc, segons el que es mostra a continuació, (veure plànol 

4). 

Els arbres que es conservaran es protegiran durant tot el temps que duri l’obra amb els mitjans 

adients, definits a la NTJ 03E 2005, per tal de garantir la seva no afectació per cap agressió i/o 

accident durant l’obra.  

Es protegirà tant el seu tronc, com la brancada i les arrels, marcant, senyalitzant i balissant un 

recinte tancat al seu entorn com el definit a la NTJ 03E 2005. 

S’ha  efectuat  un  control  visual  de  l’arbrat  del  Parc  per  tal  de  poder  detectar  anomalies 

patològiques o arbres morts. Dels arbres que es troben actualment al Parc aproximadament la 

meitat són morts o molt malmesos, com es mostra a la taula següent:  

   El Falgar  La Verneda 

Total arbres actuals vius 461 71.2% 329  51% 

Total arbres actuals morts 177 27.3% 309  47.9% 

Total arbres malmesos 10 1.5% 7  1.1% 

Total arbres actuals 648 645   

Taula 1. Estat actual arbrat al Parc. 
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Gràfic. 1. Estat actual arbrat al Parc. 

 

Taula 2. Espècies arbòries del Parc.  
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TIPUS D'ARBRE 

FALGAR  VERNEDA 

TOTAL 
VIUS 
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MALMÈS 

TOTAL 
MORT 

TOTAL 
MORT I 
ELIMINAT 

TOTAL VIUS
TOTAL 

MALMÈS 
TOTAL 
MORT 

TOTAL 
MORT I 
ELIMINAT 

01. Salix alba  2  1  2  29  2  0  0  1 

02. Populus nigra  167  0  0  0  100  7  9  79 

03.Fraxinus angustifolia  60  0  0  1  113  0  4  30 

04. Populus alba  113  3  9  81  68  0  5  18 

05. Salix babylonica  2  2  0  0  0  0  0  0 

06. Alnus glutinosa  0  0  0  27  0  0  7  156 

07.Celtis australis  63  0  0  0  6  0  0  0 

08. Quercus ilex  4 0  1 1 1 0  0  0

09. Pinus pinea  21  0  0  0  0  0  0  0 

10. Salix fragilis  4  2  0  0  0  0  0  0 

11. Salix atrocinerea  2 2  0 16 0 0  0  0

12.Platanus hispánica  1 0  0  10  1 0  0  0 

13. Melia azedarach  0 0  0 0 1 0  0  0

14. Crataegus monorgyma  22  0  0  0  37  0  0  0 

TOTAL  461  10  12  165  329  7  25  284 
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Els arbres morts es retiraran i es substituiran per espècies  noves. 

2.2 Unitats de paisatge 

La nova proposta d’ordenació del Parc  configura diferents unitats  temàtiques de  vegetació, 

que  no  corresponen  estrictament  a  comunitats  vegetals  o  ecosistemes  concrets,  sino  que 

configuren diferents unitats de paisatge diferenciades totes elles, dels espais de la plana fluvial 

del Vallès. 

Així  cadascuna  de  les  unitats  de  paisatge  definides  tot  seguit  corresponen  a  un  conjunt 

d’elements  i funcions prou diferenciades, per bé que  la separació entre cadascuna d’elles és, 

en alguns dels punts de contacte entre elles del Parc, difosa. 

2.2.1 Marges fluvials 

Es  tracta dels espais de nexe  i enllaç del Parc amb el  riu,  i configuren un espai de  transició, 

actualment  ja molt ocupat per vegetació autòctona, malgrat que presenta algunes clapes de 

vegetació alòctona invasora, com la canya i altres. 

El projecte preveu conservar aquests espais en el seu estat actual, afegint plantacions puntuals 

d’arbres i arbustos de mida petita i presentació forestal. 

 

 

Fig. 1. Marges fluvials del Parc 
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2.2.2 El llac 

Aquesta  futura  gran  reserva  d'aigua  esdevé  un  espai  d’atracció  d’aus  aqüàtiques,  i 

enclavament per a allotjar peixos  i amfibis, amb  illes per a nidificació allunyades de  les ribes. 

Les  illes  flotants,  es  trobaran  a  nivell,  amb  vegetació  aquàtica  perquè  permeti  un  espai  de 

refugi  i  cria per  a peixos,  amfibis  i  aus. També es  compta  amb  l’illa del Pi del  Falgar,  arbre 

d’interès local, que no serà accessible per a la gent, i també servirà d’espai de nidificació i cria. 

 

Fig. 2. Estat actual del llac 

Es retiraran les espècies d’Ailanthus altíssima, per tractar‐se d’una espècie invasora i per evitar 

que pugui causar competència a l’arbre Pinus pinea (Pi del Falgar de gran interès local) de l’illa 

del llac on es troben. 

Aquesta zona quedarà  tancada amb balles de  fusta per estar el més  integrada possible amb 

l’entorn. A més una zona del llac es tancarà amb espècies vegetals espinoses per evitar l’accés 

al mateix. 

Quedarà prohibit el bany,  la navegació  i  la caça. Aquesta zona  li donarà un  impuls a  l’entorn 

natural i potenciarà la conservació i repoblació d’espècies autòctones de la fauna i la flora, per 

aquest motiu cal potenciar el respecte a la zona ecològicament protegida. 

A  la  zona que queda entre el  llac  i  la penya es disposaran espècies  vegetals  arbustives per 

evitar que la gent trepitgi la zona i així la fauna pugui desenvolupar‐se millor. 
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2.2.3 Marges lacustres 

Els  marges  del  llac  es  trobaran  coberts  de  vegetació  aquàtica,  sobre  estructures  de 

bionginyeria que permetin la seva correcta implantació i posterior manteniment, (veure annex 

23. Proposta funcional del llac). 

A l’entorn del llac es configurarà un espai ampli de vegetació de ribera densa, amb arbustos i 

arbres que facin de l’espai un lloc intransitable per als usuaris, i que permeti la protecció visual 

i física de bona part del  la superfície del llac que ha de servir de refugi de fauna. 

Aquest espai també fa la funció de refugi per a amfibis i ocells. 

 

Fig. 3. Marges lacustres 

2.2.4 Els esqueis 

La penya del Parc, que apareix com a tall natural del terreny al límit de la plana inundable, és 

un espai de vegetació diversa, al∙lòctona  i autòctona, que fa de transició amb  l’espai agrícola 

de la plataforma superior del terreny. Actualment ja és un espai molt consolidat, refugi d'aus i 

petits mamífers. 

És  un  espai  interessant,  tant  des  del  punt  de  vista  ecològic  com  paisatgístic,  per  això  es 

mantindrà intacte, tal i com està per tal de no distorsionar els processos naturals actuals. 
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Fig. 4. Visió general de la penya 

En aquesta es realitzaran tractaments silvícoles per un sanament de la vegetació i s’aclarirà la 

zona d’esbarzer. La  idea és que hi hagin zones de  la penya amb vegetació més densa seguida 

de  zones  amb  vegetació més  difusa  per  que  hi  hagi  una  transició  entre  ambdues  zones  i 

permetre així que puguin desenvolupar‐se la fauna segons les seves necessitats. 

A la penya, es faran sis petits forats amb mitjans manual i sense causar impacte que serviran a 

la fauna per amagar‐se i niar.  Es faran amb una pendent cap a fora del 2%   i un diàmetre de 

150mm.  

En tot moment es vetllarà per la protecció de la penya. 

2.2.5  Marges de fruiters  

Als  peus  del  esqueis  de  la  penya  (a  la  zona  de  la Verneda)  es  configurarà  una  nova  franja 

arbrada de protecció visual de la penya amb arbres fruiters (cirerer, peral i pomera),  per a fer 

un nou espai frutícola i agradable a la vista, de reserva per a aus i petits mamífers, i que servirà 

per a potenciar la diversitat de la penya. 

2.2.6 Prat fluvial obert 

 

Bona part de la zona central del Parc es mantindrà com a espai obert, amb grans vistes sobre el 

riu  i  l'entorn, com a espai  lliure per a aus estepàries, amb possibilitat de passeig  tranquil de 

pas. 
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Fig. 5. Prat fluvial obert 

 

A al zona de prat més propera al llac es plantaran bosquets de Pi pinea, perquè facin ombra a 

l’estiu i serveixin de talla‐vent evitant així que pugui arribar massa quantitat de matèria 

orgànic al llac que podrien causar. 

 

2.2.7 Devesa de salzes 

Els espais centrals del Parc seran grans deveses arbrades. Algunes d’elles seran espais arbrats 

amb  salzes,  amb  ombra  espessa,  per  a  crear  espais  de  refugi  de  fauna  i  per  a  afavorir  la 

diversitat. 

Seran espais d’utilització diversa segons els llocs i els emplaçaments. 

2.2.8 Devesa d'albes 

Altres espais de  la zona central seran  també deveses, però d’albes. Aquests seran els espais 

preferents de trobada i joc, amb ombra espessa. 

2.2.9 Devesa de pollancres i verns 

Els espais centrals del Parc es transformaran en grans deveses arbrades. Algunes d’elles seran 

espais  arbrats  amb  pollancres  i  verns,  amb  ombra  espessa,  per  a  crear  espais  de  refugi  de 

fauna i per a afavorir la diversitat. 
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2.2.10 Prat principal 

L’espai d'arribada i trobada arran de l’aparcament es configurarà com un espai de prat amb un 

enjardinament  on  es  trobarà  un  cartell  amb  el  nom  del  Parc  per  donar  la  benvinguda  als 

visitants.  Es  disposaran més  arbres  a  la  zona  de  l’aparcament  perquè  l’entorn  quedi més 

integrat i disimular el polígon industrial que ara mateix està molt a la vista. 

 

2.2.11 Verneda 

A la zona de la Verneda es crearà un espai arbrat dens en la fondalada central amb vegetació 

arbustiva densa  i plantació de  verns, per a  recrear  la  comunitat de  la  verneda. Aquest  serà 

també un espai per a amfibis i nidificació d'aus.  

A més disposarà d’un espai obert, amb grans vistes sobre el riu i l'entorn, com a espai lliure per 

a aus estepàries, i on els nens i els més grans podran gaudir d’un ampli espai obert. 

 

 

 

Fig. 6. Vista de la Verneda 
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2.3  Tractament de la vegetació actual 

Aquesta  proposta  descriu  les  diverses  actuacions  que  són  necessàries  per  a  la  millora 

ambiental i recuperació del Parc.  

Abans de portar a terme la preparació del terreny i la implantació de noves espècies per tal de 

fer la restauració paisatgística, és necessari realitzar: 

‐ Tractament de la vegetació preexistent. 

‐ Eliminació de les espècies al∙lòctones.  

2.3.1 Tractament de la vegetació preexistent 

La  vegetació,  de matoll  o  herbàcies  que  constitueixi  una  gran  competència  per  les  plantes 

instal∙lades en la restauració, competència pels recursos del medi com l’aigua, la llum, l’espai, 

els nutrients, etc. 

Es planteja un tractament de la vegetació existent per tal de: 

  ‐ Disminuir la competència de la vegetació preexistent i la futura. 

 ‐ Facilitar tasques posteriors de restauració (preparació del terra, implantació) i la seva 

mecanització. 

Gairebé totes les espècies existents actualment al Parc són espècies que han nascut de manera 

espontània (figura7)  i poden causar un problema pel correcte desenvolupament de  les noves 

espècies arbustives. 

 

Fig.7. Espècies que han crescut de manera espontània al Parc 
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Els  cards  que  puguin  aparèixer  es  tallaran  per mantenir  un  creixement  controlat,  però  no 

s’eliminaran  en  la  seva  totalitat  ja  que  són  necessaris  perquè  hi  visquin  les  cardeneres, 

(Carduelis carduelis), ocell que s’alimenta de les llavors dels cards. 

Les  tècniques  d’eliminació  de  la  vegetació  al∙lòctona  i  oportunista  es  portaran  a  terme 

mitjançant tècniques mecàniques. 

• Estassada puntual: Es realitzarà amb una motodesbrossadora. 

Aquest mètode ens permet ser selectius  i respectar els  individus o grups de plantes que ens 

interessi.  Es portarà  a  terme un manteniment de  la  vegetació  existent que  es  trobi en bon 

estat, per això: 

 

Es  desbrossaran  els  marges  de  les  zones  de  prats  arran  de  camins  i  zones  d'ús  amb 

desbrossadora sobre  tractor, per  tal de  tenir en  tot moment  la vegetació per sota de 15 cm 

d’alçada.  Tal  és  el  cas  de  l’espècie  Ulex  paryflorus,  comunament  coneguda  com  gatosa, 

l’espècie Clematis vitalba, vidalba  i Equiseteum hyemale, cua de cavall,    ja que  són espècies 

autòctones força predominants al Parc  i molt comunes a   Catalunya,  les quals no cal eliminar 

sinó mantenir‐les (figura 8).  

 

Fig.8  Espècies arbustives de creixement espontani, presents al Parc que cal desbrossar per mantenir en 

tot moment vegetació per sota de 15 cm d’alçada  

 

• Tallada sanitària: es tallaran aquells arbres morts o malmesos. 

 

La  retirada  d’arbres  i  branques mortes  i/o  perilloses  s’ha  de  realitzar  sempre  de manera 

urgent, seguint  les  indicacions del Plec,  tipus de manteniment editat per  l’APEVC  (Associació 

de Professionals dels Espais Verds de Catalunya)  i  la Diputació de Barcelona,  i seguint tot allò 

que  indiquen  les normatives NTJ.  Serà d’obligat  compliment  la norma NTJ 03E de Protecció 

dels elements vegetals. 
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Per tal d’eliminar els arbres morts es farà una tala controlada dels mateixos, on es tindrà en 

compte la seva alçària i es transportaran a la planta de compostatge més propera, (figura 9). 

 

 

Fig. 9: Exemple d’arbre mort trobat al Parc 

2.3.2 Eliminació de les espècies al∙lòctones 

Es pretén actuar  sobre  les espècies exòtiques  invasores  llenyoses o herbàcies de gran port, 

atès que encara es  troben en un estat  incipient d’invasió  i si no es prenen mesures en pocs 

anys l’alteració que poden ocasionar pot resultar irreversible. 

 

L’eradicació  i el control de  les espècies de flora  invasora és una de  les accions prioritàries de 

gestió més  importants per tal d’assolir  l’estat ecològic de referència  ja que  la seva presència 

limitarà la recuperació i creixement de la vegetació autòctona.  
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Durant  les  diverses  visites  al  Parc  s’han detectat  les  següents  espècies  invasores  i de  ràpid 

creixement dins l’àmbit de projecte, són: la canya (Arundo donax), ailanto (Ailanthus altíssima) 

i esbarzer (Rubus ulmifolius). En funció del seu impacte a la zona d’estudi i el seu risc potencial 

cal eradicar‐les.  

 

Per garantir  l’assoliment de  l’eliminació d’aquesta vegetació és  imprescindible extreure’n els 

rizomes principalment en el cas de la canya (Arundo donax). 

 

De  forma prèvia a  les actuacions, el director  tècnic de  les obres  s’encarregarà de definir els 

elements d’interès que caldrà respectar i els exemplars a eliminar. 

 

Al plànol núm. 4 poden observar‐se amb detall  les  zones del Parc on es  localitzen aquestes 

espècies exòtiques invasores.  

 

Per l’eradicació de les espècies invasores es proposen les següents actuacions: 

• La canya (Arundo donax): 

L'eliminació  d'Arundo  donax  és  contemplada,  cada  vegada  amb més  freqüència,  com  una 

condició necessària per a  la  recuperació del bon estat ecològic dels sistemes  fluvials a  tot el 

món  (Vilán  et  al.  2011).  No  obstant  això,  el  seu  control  definitiu  és  complex,  ja  que 

necessàriament  s’ha  de  provocar  la  mort  del  rizoma,  l'òrgan  perenne  subterrani  de  la 

planta,  es  tracta  d’un  sistema  de  tiges  horitzontals  i  subterrànies  amb  aspecte  d’arrel  que 

normalment adquireixen importants desenvolupaments. 

 

Els mètodes habituals de  gestió de  canyars, per desbrossament o  crema, no només no  són 

eficaços,  sinó  que  consoliden  la  dominància  d'Arundo  donax  sobre  les  comunitats 

riberenques natives (Coffman et al. 2004; Guthrie 2007; Coffman et al. 2010), facilitant la seva 

invasió. 

 

De manera  que  cremant  la  seva  part  aèria  o  simplement  tallant‐la,  les  tiges  subterrànies 

rebroten i els resultats obtinguts, al cap dels mesos, són insatisfactoris, ja que la canya rebrota 

immediatament després de l’incendi. 

 

Per  aconseguir  l’eliminació  de  l’espècie  realment  d’un  indret,  cal  extreure’n  els  rizomes 

mitjançant maquinària i aquests han d’ésser retirats o triturats per tal que no tornin a arrelar. 

A més, caldrà fer un repàs manual per tal d’arrencar a mà, els petits fragments de rizoma que 

haguessin pogut sobreviure a la intervenció. 
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A l’àmbit de projecte es localitzen uns 50 rodals de canya, la  superfície total d’aquest rodals és 

de 2.124,140 m2 cadascun.  

 

Per dur a terme aquesta actuació s’ha de tenir en compte l’època de l’any amb la intenció de 

no interferir amb l’època de reproducció de la fauna, per extreure els rizomes el més adient és 

fer la feina durant els mesos d’estiu. Es realitzaran diverses intervencions: 

 

 Estassada mecànica  de  la  seva  part  aèria  i  realització  de  cúmuls  de  tot  el material 

desbrossat per la posterior trituració.  

 Retirada dels rizomes mitjançant una excavació d’uns 25‐50 cm amb mitjans mecànics 

amb el posterior  repàs manual per  tal de  retirar els petits  fragments de  rizoma que 

hagin pogut sobreviure a la intervenció. 

 Posteriorment tota aquesta terra amb els rizomes, prèvia neteja per eliminar deixalles 

i despedregar, es trituraran juntament amb el material desbrossat. El material triturat 

resultant es deixarà a  la mateixa zona perquè farà  la funció de “mulch” per a  la zona 

denudada.  Així,  s’evitarà  l’extracció  i  transport  a  un  abocador  o  crema  del  residu 

generat. 

 

A  la zona de  la penya on sigui més fàcil   poder eradicar  la canya s’arrancaran  les soques a  la 

profunditat adient i es cobrirà amb terra vegetal. 

 

En canvi, quan la zona sigui de difícil accés,  el tractament és el següent: 

1.    Al mes de març amb una desbrossadora es triturarà la canya manualment 

2.     Es  repeteix  la  mateixa  operació  cada  dues  setmanes  aproximadament  (la  idea  és  anar 

debilitant els nous brots quan tinguin menys de 40‐50 cm) 

3.    A partir del mes d’agost, s’aplicarà: 

Chletodim al 12%. Una primera aplicació al setembre. Una segona a  l’octubre  i una  tercera  i 
última al novembre. Combinar‐ho també amb la plantació d’espècies de ribera 

4.    La primavera següent (mes de març) és repetirà el procés.  

Al segon any  la canya està molt debilitada,  i en 3 ò 4 anys de tractament haurà estat efectiu 

completament. 
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Posteriorment  es  plantaran  espècies  autòctones,  la  descripció  de  les  quals  es  descriu  al 

següent apartat d’elecció d’espècies. 

 Eliminació d’espècies llenyoses: 

S’eliminaran les espècies d’ailant (Ailanthus altíssima), 171,16 m2 i esbarzer (Rubus ulmifolius), 

1825,29 m2. 

Sovint no hi ha prou amb estassar ja que són espècies amb una enorme capacitat de rebrotar. 

Per això es fa necessària l’aplicació d’herbicides selectius, prenent totes les mesures que calgui 

per evitar contaminacions. 

 

Aquestes accions tenen com a objectiu, a banda de reduir la presència de la vegetació 

invasora: 

 

• Potenciar la successió natural que refaci l’ecosistema natural. 

• Reintroduir espècies vegetals autòctones que accelerin la recuperació de l’ecosistema. 

 

El procediment d’eliminació serà el següent: 

El mètode de control consistirà a aplicar barreges d’herbicides als primers 30‐45 cm del tronc. 

D’aquesta  forma  es  poden  assolir  taxes  de  control  i  eradicació  molt  superiors  a  la  tala. 

L’aplicació es portarà a terme amb un volum suficient per deixar el tronc ben xop però evitant 

el  degoteig  fins  al  sòl,  per  tal  d’evitar  que  les  espècies  autòctones  adjacents  no  resultin 

afectades. 

 

Els  herbicides  a  emprar  seran  Triclopir  al  5%  i  Picloran  al  24%.  Es  planteja  dur  a  terme 

l’aplicació a finals d’estiu, perquè  la translocació a  les arrels sigui més efectiva, al cap de dos 

mesos es proposa aplicar Glifosat al 4% amb motxilla sobre el rebrot (a la tardor).  

 

En el cas de l’esbarzer és realitzarà una tallada sanitaria. 

2.4 Selecció d’espècies 

Per un correcte enjardinament, és necessari   un treball de selecció d’espècies amb  les què es 

pretén assolir  l'objectiu proposat. Aquest treball és fonamental, ja que de  l'elecció d'espècies 

en dependrà la percepció visual que es tingui sobre la zona, així com la capacitat de protecció, 

evolució  i desenvolupament del  sòl. A més  les espècies escollides per  l'enjardinament  seran 

espècies no gaire exigents ambientalment i amb baixes necessitats hídriques. 
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La proposta d’ordenació del  Parcs crea diferents espais funcionals, zona del Falgar, zona de la 

Verneda  i marge del riu; cadascun dels quals es caracteritza per un tipus d’arbrat diferenciat 

associat a les diferents unitats de paisatge descrites, tot i que hi ha espècies que es repeteixen 

en alguns dels àmbits. Hi ha una transició de bosc de ribera a bosc mediterrani. 

Els criteris bàsics de disseny de l’actuació són: 

 

• Definició  dels  mòduls  de  plantació  en  funció  de  les  diferents  característiques 

ecològiques del terreny i de l’adequació de les diverses formacions vegetals potencials. 

• Marcs de plantació irregulars tot cercant la màxima naturalitat del resultat final. 

• Llistats de plantes utilitzades amplis per tal d’augmentar la diversitat vegetal de l’espai 

i garantir la selecció d’espècies adaptables als condicionants ambientals locals. 

• Garantir un ús majoritari de planta autòctona de procedència certificada. 

 

La  revegetació  consisteix  en  la plantació de  les  espècies  vegetals més  adequades  segons  la 

zona. Cal tenir en compte diversos factors alhora de plantar: 

• La proximitat o llunyania a l’aigua o a un nivell freàtic elevat. 

• El tipus de substrat (més o menys rocós, amb més o menys presència de 

• matèria orgànica), (veure annex número 6). 

• L’època de l’any (cal triar la més adequada quant a temperatura i pluviositat).  

• La  sembra directa de  llavors. Cal haver  fet una preparació prèvia del  terreny  i escollir 

una època humida. 

• La plantació de material de viver, tant a arrel nua com en contenidor. És un sistema més 

car, però el  fet que  ja estiguin arrelades permetre que  la supervivència de  les plantes 

sigui major (això sí, amb un manteniment posterior mínim). 

2.4.1 Consideracions generals: 

 
1. Els  criteris  emprats  en  l’elecció  de  les  espècies  per  aquest  projecte,  han  estat  els 

següents: 
 

 Funcionalitat (mediambiental, pedagògica, paisatgística, física i de disseny) 

 Els condicionants del medi (naturals, espacials, aeris, subterranis, agressions, pol∙lució) 

 Condicionants físics (clima, sòl, disponibilitat d’aigua, holografia) 

 La selecció d’espècies i els costos de manteniment. Depenent de la funcionalitat de l’espai 
i de  la vegetació escollida, sorgiran zones molt diferenciades, en quant a manteniment. 
Aquest estarà ajustat a cada una d’aquestes zones.  

 Alineacions d’arbrat en els camins. 

 
2. L’arbrat es plantarà de mides mitjanes. 
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3. La  plantació  de matolls  i  herbàcies  dels  sotaboscos  es  realitzarà  amb  planta  produïda 
especialment per a reforestacions amb varietats autòctones (no ornamentals). 
 

4. La majoria  de  les  espècies  escollides  són  pròpies  el  clima mediterrani  i  són  de  fàcil 
assentament.  
 

5. El material bàsic per adobar i preparar el terreny serà terra vegetal de bona qualitat. 
 

6. Per assegurar la viabilitat de les plantacions s’instal∙larà una xarxa de reg que cobreixi la 
totalitat  dels  arbres  que  formen  part  del  projecte.  A  la  vegada  aquesta  xarxa  ens 
proporcionarà una important reducció en els costos de manteniment. 
 

7. El manteniment serà  l’adequat  i diferenciat per a cada tipus de formació que  integra el 
parc. 

 

2.4.2 Plantació d’espècies arbòries: 

La plantació en format de bosquines, des del punt de vista paisatgístic resulta convenient que 

sigui de manera discontínua i alterna. 

Les espècies recomanades per dur a terme la revegetació del Parc són: 

 

‐ Vern (Alnus glutinosa)  
 

‐ Cirerer (Prunus avium sylvestris)  
 

‐ Lledoner (Celtis australis)  
 

‐ Peral (Pyrus sylvestris) 
 

‐ Arç blan (Crataegus monogyna)  ‐ Alzina(Quercus ilex)
 

‐ Freixe (Fraxinus angustifolia)  
 

‐ Salze blanc (Salix alba)  
 

‐ Pomera silvestre (Malus sylvestris)
 

‐ Gatell (Salix atrocinerea)  
 

‐ Pi pinyer (Pinus pinea)  
 

‐ Vimetera (Salix fragilis)  
 

‐ Àlber (Populus alba)  
 

‐ Server (Sorbus domestica)  
 

‐ Pollancre (Populus nigra) 
 

‐ Om (Ulmus minor)
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Es proposen uns marcs de plantació discontinus que aniran variant les espècies segons la zona, 

(veure plànol de distribució d’arbres nº23) Per tant la unitat de plantació per cada arbre i zona 

serà: 

TIPUS D'ARBRE 
 

FALGAR  VERNEDA 

TOTAL 
NOUS 

QUANTITAT 
TOTAL 

QUANTITAT 
TOTAL 

01. Salix alba  52  1  53 

02. Populus nigra  43  113  156 

03.Fraxinus angustifolia  161  36  197 

04. Populus alba  190  44  234 

05. Salix babylonica  0  0  0 

06.Alnus glutinosa  37  162  199 

07.Celtis australis  100  0  100 

08. Quercus ilex  13  0  13 

09. Pinus pinea  10  0  10 

10. Salix fragilis  39  0  39 

11.Salix atrocinerea  19  0  19 

12.Platanus hispánica  0  0  0 

13. Melia azedarach  0  0  0 

14. Crataegus monorgyma  40  48  88 

15. Malus sylvestris  66  13  79 

16. Prunus avium sylvestris  69  37  106 

17. Pyrus sylvestris  38  11  49 

18. Sorbus domestica  29  5  34 

19. Ulmus minor  9  9  18 

TOTAL  915  479  1394 
Taula 3. Espècies arbòries projectades al Parc 

 

2.4.3 Arbustos, entapissants i herbàcies  

S’han triat plantes herbàcies, arbustos entapissants, enfiladisses  i gramínies autòctones, molt 

ben adaptades a  les  condicions  locals, per  tal de garantir el  seu  correcte desenvolupament. 

Principalment, espècies que en altres ocasions  s’han  itroduit al Parc  i encara hi  són en bon 

estat, per tal de mantenir una uniformitat al llarg del mateix. 

Tots els nous espais plantats amb arbustos es cobriran amb mulch  triturat orgànic de  restes 

forestals o de poda compostades, excepte en el cas de les espècies entapissants molt rastreres 
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o les que requereixen tenir poca matèria orgànica disponible en superfície com l’espígol o les 

gramínies ornamentals.  

L’encoixinat  amb  materials  orgànics  semicompostats  pot  aplicar‐se  a  gairebé  totes  les 

tipologies de verd urbà, sobretot en aquests espais extensos d’arbustos.  

Els encoixinats orgànics contribueixen a la recuperació de la fertilitat física del sòl. Els materials 

d’encoixinat poden ser  restes de poda  triturades  i semicompostades,  juntament amb  fulles  i 

herbes.  També  són  un  aliat  bàsic  en  la  lluita  contra  les males  herbes  i  permet millorar  de 

manera molt destacada l’eficiència de la xarxa de reg.  

Per garantir la seva supervivència cal ser especialment generós amb l’aplicació dels encoixinats 

orgànics i amb l’escocell. 

2.4.4 Arbustos: 

‐ L’arboç (Arbutus unedo)  ‐ L’aladern (Rhamnus alaternus) 
‐ Boix (Buxus sempervirens)  ‐ Roser silvestre (Rosa canina) 
‐ Vidalba (Clematis vidalba)  ‐ La sarga (Salix eleagnos) 
‐ El rodor (Coriaria myrtifolia)  ‐ Salic (Sambucus nigra) 
‐ Sanguinyol (Cornus sanguinea)  ‐ Ginesta (Spartium juceum) 
‐ Avellaner (Corylus avellana)  ‐ Tamariu(Tamarix africana) 
‐ Heure (Hedera Helix)  ‐ Marfull (Viburnum tinus) 
‐ Llentiscle (Pistacea lentiscus)  ‐ Cua de cavall (Equisetum hyemale) 

   

 

A  la  zona més propera al  llac  farem  servir una  tanca natural d’arbustos autòctons perquè a 

més d’impedir l’accès al mateix serveixi d’espai de nidificació d’aus. Les espècies recomanades 

per dur a teme aquesta plantació són espècies arbustives espinoses que dificultaran l’accés al 

llac  per  evitar  actes  vandàlics,  així  com  espècies  arbustives  predominantment  de  fulles 

perennes per evitar que caiguin fulles al llac i hagi un aportació  excessiva de matèria orgànica. 

Per la resta dels arbustos a continuació detallem el nombre de plantes recomanades per m 2 , 

la  distribubició  serà  diferents  segons  les  zones  del  Parc,  al  planol  Número  24,  es  detalla 

cadascunes de les espècies. 
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Arbustos  Densitats 

(plantes/m2) 

Contenidor 

(litres) 

Alçada (cm) 

L’arboç (Arbustus unedo)  2 pl/m2 3 l 30‐40 cm 

Vidalba (Clematis vidalba)  2 pl/m2 3 l 40‐60 cm 

El rodor (Coriaria myrtifolia) 3 pl/m2 1 l 40‐60 cm 

Sanguinyol (Cornus sanguinea) 1.5 pl/m2 3 l 60‐80cm 

Avellaner (Corylus avellana) 3 pl/m2 1.5 l 40‐60cm 

Heure (Hedera Helix)  3 pl/m2 1.3 l 40‐60cm 

Llentiscle (Pistacea lentiscus) 3 pl/m2 1.3 l 30‐50 cm 

L’aladern (Rhamnus alaternus) 2 pl/m2 3 l 40‐60 cm 

Roser silvestre (Rosa canina) 2 pl/m2 3 l 40‐60cm 

La sarga (Salix eleagnos)  1.5 pl/m2 3 l 80‐100 cm 

Salic (Sambucus nigra)  1 pl/m2 17 l 80‐120 cm 

Ginesta (Spartium juceum) 1.5 pl/m2 1.5 l 60‐80cm 

Tamariu (Tamarix africana) 1.5 pl/m2 3 l 60‐80 cm 

Marfull (Viburnum tinus)  1.5 pl/m2 10 l 60‐80cm 

Cua de cavall (Equisetum 

hyemale) 

3 pl/m2 1.3 l 20‐30cm 

 

 

2.4.5 Prat 

Podem diferenciar diferents zones de prats al llarg del Parc, zona principal, zona de la devesa i 

zona de  jocs. S’han estudiat diferents solucions per a  la superfície verda del Parc, adaptada, 

cadascuna d’elles, a l’ús previst per a cada espai. 

Cadascuna de  les  tipologies de prats  està  composada per una hidrosembra  a partir de una 

barreja de llavors d’espècies diferenciades. 
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Cap de les superfícies de prat està prevista que es regui de manera regular, per la qual cosa la 

seva coloració i estètica anirà variant al llarg de les estacions de l’any. 

L'objectiu de la hidrosembra és aconseguir una superfície revegetada el més semblant possible a 

les existents  en  les  zones dels  voltants. D'altra banda,  la  funció principal d'aquesta  sembra  és 

evitar  l’erosió  de  la  superfície.  Es  pretenen  introduir  espècies  vegetals,  que  reprodueixin  les 

comunitats vegetals, pròpies de l’entorn.  

Aquesta tècnica té diverses avantatges enfront d'altres tècniques: 

 Gran capacitat d'extensió de les espècies sembrades. 

 Proporciona a les llavors una acció coadjuvant per a la seva germinació. 

S’ha optat per  la  tècnica de  la hidrosembra perquè possibilita una  tassa  i  temps de germinació 

adients per  la protecció dels material en superfície, a més per  les grans superfícies  resulta una 

tècnica de restauració eficaç i ràpida. 

La  composició  de  les  espècies  s’ha  subdividit  en  gramínies  i  lleguminoses,  aquesta  barreja  de 

llavors es proposa per aconseguir una hidrosembra amb una  composició equilibrada, entre els 

que trobem espècies de creixement ràpid, els percentatges que s’han escollit permeten garantir 

les  condicions  exigides,  així  com  facilitar  l’entrada  de  les  espècies  pròpies  de  la  zona.  La  dosi 

d’hidrosembra serà com a mínim de 3 l/m2 de barreja d’hidrosembra amb 30g/m2 de barreja de 

llavors. En conjunt es distribuiran  les espècies de la manera següent: 
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Prat principal 

Gramínies (70%)  %

Festuca arundinacea  Schreber  20

Brachypodium phoenicoides  15

Lolium perenne  10

Agropyron cristatum  15

Cynodon dactylon  10

Lleguminoses (30%)  %

Lotus corniculatus  5

Trifolium repens  10

Medicago sativa L. Ssp. Sativa  10

Onobrychis viciifolia Scop.  5

 

Prat devesa 

Gramínies (60%)  %

Festuca arundinacea  30

Agropyron cristatum  10

Poa pratensis  10

Dactylis glomerata  10

Lleguminoses (40%)  %

Lotus corniculatus  10

Medicago sativa  10

Trifolium repens  10

Trifolium subterraneum  10

 

Prat de jocs  

Gramínies (%)  %

Festuca arundinacea    80

Cynodon dactylon (L.) Pers  10

Lolium peremne  10
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2.5 Preparació del terreny  

La  preparació  del  terreny,  consisteix  en  un  tractament  necessari  per  l’adequat 
desenvolupament  i  arrelament  de  les  plantes,  ja  que millora  les  característiques  del  terra, 
augmenta  la profunditat del perfil edàfic, augmenta  la capacitat de  retenció de  l’aigua en el 
terra i es redueix la possibilitat d’invasió de matoll. 
 
Els mètodes de preparació del terreny han de ser el més respectuosos possibles amb el medi 
ambient. En  la major part del Parc es podrà portar a  terme  repicat   mecànic amb màquina 
agrícola. A les superfícies planes i de gran amplitud on es farà la sembra es portarà a terme un 
passi   d’arada; conreant el terreny aconseguim airejar el sòl  i afavorim que  les  llavors puguin 
desenvolupar‐se i germinar. 
 

 Subsolat:  es  realitzarà  a  les  zones  planes  i  amples  on  s’ha  realitzat  prèviament  un 
desbrossat. Es precisarà de maquinària agrícola per alleugerir les tasques i millorar les 
tècniques de cultiu. Es subsolarà a una profunditat de 0.4 a 0.6 m per remoure la capa 
superior del sòl. 
Un cultivador és un arreu agrícola equipat amb dents metàl∙liques adaptades per a fer 
diferents treballs de preparació del sòl com seria el de la preparació del llit de sembra.  
 

 Espedregament:  L'espedregat  del  sòl  s'ha  de  fer  abans  de  tot  condicionament 
d'aquest.  
 

 Excavació  de  clots  de  plantació  amb   mitjans mecànics.  Bé  amb  retroexcavadora  o 
mitjançant clots amb retroexcavadora, d’una profunditat entre 40 i 100cm i 30 cm de 
diàmetre. Posteriorment es procedirà al tapat d’aquests clots, deixant contrapendent 
per tal de que es doni una major retenció d’aigua de pluja caiguda en la tardor. 

 

2.5.1 Implantació de l’arbrat i masses arbustives 

El procés de la plantació serà manual amb planta en contenidor. Aquest contarà de les 

següents operacions: 

• Transports  de  la  planta  des  del  viver  al  Parc.  Les  plantes  es  regaran  en  viver 

abans  del  seu  transport  i  es  tornaran  a  regar  en  el  Parc,  abans  de  la  seva 

plantació. 

• Distribució de la planta. Es distribuirà des del lloc de descàrrega de la camioneta 

o camió fins al terreny a restaurar. 

• Plantació. Un cop oberts els clots, els obrers trauran les plantes dels contenidors 

i s’evitarà que es desfacin els cepellons en detriment de les plantes. 

S’evitarà  la  plantació  en  els  dies  de  gelades  fortes  i  s’atendran  a  les 

instruccions del director de l’obra. 
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2.6  Implantació de l’arbrat 

El procediment de plantació que cal seguir és el següent: 
 
 

 El clot de plantació serà de 1x1x1 m pels arbres de mida 18/20 cm de perímetre de 

tronc,  la  resta de  l’arbrat es plantarà amb  clots de 0,8x0,8x0,8 m. Cas de que algun 

exemplar porti un pa superior, el clot s’ajustarà a l’indicat a la NTJ 08B. La densitat de 

plantació serà de 1peu/3m2. 

 Col∙locar l’arbre al forat de plantació de tal manera que l’eixamplament del coll de les 
arrels quedi entre 2  i 5  cm del nivell del  sòl. En  cap  cas  l’arbre no pot quedar més 
enterrat del que estava en el creixement original. 

 

 En la plantació, el clot es reblirà amb terra vegetal. El reblert es farà de manera que el 

coll de  l’arbre quedi  just al nivell del  terreny definitiu, per evitar  l’asfixia  radicular a 

causa de  l’enterrament excessiu. En  cap  cas  l’arbre no pot quedar més enterrat del 

que estava en el creixement original. 

 

 Segons el Decret 136/2009 la distància d’aplicació de compost respecte cursos d’aigua 

naturals és de 35 metres a la vora de la llera. La dosi màxima establerta equival a una 

aplicació amb menys de 170 kg de nitrogen per hectàrea. 

 Si  és  necessari  s’haurà  de  formar  un  encoixinament.  Aquest  encoixament  ajuda  a 

mantenir  la humitat del  terreny, evita  la  infestació de vegetació oportunista  i aporta 

nutrients orgànics a la nova vegetació al llarg del període de descomposició. 

 L’aigua de reg ha de complir els requisits físics, químics i biològics establerts a l’apartat 

corresponent al Plec de prescripcions tècniques de manteniment dels espais verds. Les 

dosis aplicades han de ser suficients per tal que el terreny que envolta l’arbre quedi a 

capacitat de camp. 

 L’esporga es  justifica per mantenir en bon estat  l’aspecte de  l’arbre; així doncs, s’han 

d’esporgar  branques malaltes, malmeses  i mortes,  a  fi  d’impedir  la  proliferació  de 

fongs o similars.  

 

Les restes de materials producte de  la plantació s’han de retirar, deixant  la superfície neta,  i 

transportar a un centre de gestió de residus. 



AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS                                                                  

 

                                                                                                         ANNEX 22: JARDINERIA I REG 
Modificació del Projecte d’acabament del Parc del 

Falgar i La Verneda del T.M. Les Franqueses del Vallès 

 
27 

 

 

2.6.1 Implantació de masses arbustives  

 Reperfilat  del  terreny:  Mitjançant  maquinària  o  manualment  s’ha  d’anivellar  i 

homogeneïtzar la superfície del terreny per a la correcta disposició de les terres per a 

la plantació. 

 Desherbatge previ plantació. Eliminació mecànica de vegetació arvense  i oportunista 

que hagi colonitzat els espais a plantar. 

 Excavació del sots de plantació amb maquinària lleugera. 

 Aportació de terres  i substrats: Aportació  i estesa d’una capa d’un gruix de 15 cm de 

terres seleccionades i substrats de jardineria per a la plantació. 

 Segons el Decret 136/2009 la distància d’aplicació de compost respecte cursos d’aigua 

naturals és de 35 metres a la vora de la llera. La dosi màxima establerta equival a una 

aplicació amb menys de 170 kg de nitrogen per hectàrea. 

 Plantació d’arbustos  i enfiladisses en  les àrees definides  i amb  les densitats  indicades 

per  a  cada  espècie,  amb  un marc  de  plantació  regular  lineal  i  portell  o  segons  les 

zones. 

Reg 

 Immediatament  a  continuació  de  la  plantació  s’ha  de  realitzar  un  reg  profund  de 

plantació que estabilitzi i consolidi el terreny treballat.  

 Instal∙lació de reg localitzat amb anell de tub de goters integrats del tipus Unitechline  

 Aplicació d'encoixinat orgànic (mulch) en un gruix d’entre 5 i 10 cm en un entorn de 1‐

2 m a l'entorn dels arbustos plantats. Ajuda a mantenir la humitat del terreny, evita la 

infestació de vegetació oportunista  i aporta nutrients orgànics a  la nova vegetació al 

llarg del període de descomposició. 

Encoixinat 

 Aplicació d’encoixinat orgànic (mulch) d’un gruix d’entre 5 i 10 cm en un entorn de 1‐2 

m al voltant dels arbustos plantats. Ajuda a mantenir la humitat del terreny, evitant la 

infestació de vegetació oportunista  i aporta nutrients orgànics a  la nova vegetació al 

llarg del període de descomposició.  

 

 Renovació de l’aplicació d’encoixinat orgànic. Després de les tasques de desherbatge i 

a mesura  que  es  vagi  descomposant,  es  reposarà  el  gruix  d’encoixinat  que  s’hagi 

perdut.  
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Desherbatge post plantació 

S’haurà d’efectuar periòdicament amb mitjans manuals o mecànics l’eliminació de la vegetació 

arvense i oportunista que hagi colonitzat els espais plantats. 

 

2.6.2 Control de l’execució dels diferents processos. 

Es farà un control diari tant de les zones desbrossades com dels clots que s’hagin fet. En el cas 

d’observar‐se sistemàtiques  irregularitats, es parlarà amb el maquinista per a que arregli els 

errors que s’hagin realitzat. 

La  profunditat  dels  clots  vindrà  donada  pel  braç  de  la  retroexcavadora  i  el  seu  total 

enfonsament  en  la  terra.  La  profunditat  dels  clots  dependrà  del  tipus  de  la  planta  i  de  les 

condicions  edàfiques. Aquesta  serà  igual  o major  a  60  cm.  Es  vigilarà  el  compliment  de  la 

grandària establerta per cadascun dels clots i l’època en que es realitzin. Aquesta condició és 

imprescindible per a l’obtenció d’un resultat satisfactori en la seva plantació. 

La mesura i abonament d’aquest treballs es realitzarà per número de clots realitzats. 

El control de la plantació es limitarà a una inspecció ocular dels clots plantats. Es controlarà al 

mateix temps que  les plantes es trobin en el marc  i disposició establert per a cada rodal així 

com l’espècie de la planta. 

Es plantarà una sola planta en cada forat.  Es comprovarà la compactació de la terra al voltant 

de  la planta estirant  la planta cap a dalt amb cura. Aquesta haurà de mostrar resistència a  la 

seva extracció. 

La mesura i abonament d’aquest treballs es realitzarà per número de plantes col∙locades. 

2.7  Pla de manteniment 

Totes  les  plantacions  seguiran  un  programa  de manteniment  bàsic  durant  els  tres  primers 

anys, seguint  les  indicacions del Plec tipus de manteniment editat per  l’APEVC (Associació de 

Professionals dels Espais Verds de Catalunya) i la Diputació de Barcelona, i seguint tot allò que 

indiquen les NTJ. 

Els dos primers dels quals anirà a càrrec de  l’obra, com a partida valorada econòmicament  i 

certificable. La resta dels anys ja anirà a càrrec de l’ajuntament.  

Bàsicament cal evitar la infestació inicial de males herbes, reposar falles de plantació, etc. 
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A partir del quart any les tasques de manteniment en aquest tipus d’espais es limita a la neteja 

puntual  de  residus,  eliminació  puntual  de  males  herbes  i  correccions  d’actes  vandàlics. 

Pràcticament es poden considerar espais de manteniment mínim.  

 

És  important  considerar  que  un  manteniment  regular  permet  detectar  i  corregir  alguns 
impactes  no  desitjats  (petits  abocaments,  pastura  ocasional,  etc.)  que  poden  deteriorar  de 
forma important la imatge i percepció social del Parc. 
 
 
Pel que fa a la xarxa de reg caldrà seguir les indicacions de les NTJ i del plec de manteniment 

citat, tot i que la seva importància és bàsica en els primers anys també cal verificar el seu bon 

funcionament periòdicament. 

Actualment al Parc del Falgar i la Verneda és lloc de pastures. Per això és necessari un cop es 
faci la plantació de les noves espècies vegetals que hi hagi un control de les pastures per tal d’ 
evitar que es faci malbé la zona i que les ovelles circulin pel mig del Parc mentre és transitat a 
la vegada pels visitants del mateix. 

Els efectes del pasturatge  tenen una  forta  incidència  i duració,  tals  com  la  compactació del 
terreny com a resultat de la petjada dels animals i la desforestació causada per la ingesta de la 
vegetació que donen  lloc a  importants  canvis en  la  composició  florística  i estructural de  les 
masses vegetals i arbustives. 

Un sòl contínuament pasturat  implica que  la superfície del  terreny quedi nua  fet que  fa que 
incrementi el risc de falta d’aigua per evapotranspiració. 

 

2.7.1 Criteris de manteniment 

Per a  la posterior gestió de  la vegetació de  l’espai caldrà  seguir els criteris establerts en  les 

normatives de referència.  

No  obstant  això  s’apunten  diversos  aspectes  per  a millorar  la  gestió  concreta  dels  espais 

plantats del  Parc, que  es portaran  a  terme des del primer moment de  la  realització de  les 

tasques  ordinàries  de  plantació  i manteniment  i,  posteriorment,  dins  el  plantejament  de 

manteniment ordinari de l’espai. 

El Parc es tracta d’un espai més o menys naturalitzat situat a l’extraradi del nucli del municipi 

que  s’ha  habilitat  per  el  seu  ús.  Aquest medi, modificat  i  preparat  per  a  rebre  una  certa 

afluència de gent, no ha de perdre els seus valors naturals del seu entorn, ja que realment són 

els que els donen sentit. Així doncs, les característiques d’aquest espai obliguen a realitzar un 
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manteniment  diferenciat  d’altres  àrees més  urbanes.  El  respecte  cap  al medi  i  a  l’equilibri 

natural és un factor primordial a l’hora de dur a terme aquest manteniment. 

No es podrà pasturar al Parc. Actualment al Parc del Falgar i la Verneda és lloc de pastures. Per 

això  és  necessari  un  cop  es  faci  la  plantació  de  les  noves  espècies  vegetals  que  hi  hagi  un 

control de  les pastures per tal d’evitar que es faci malbé  la zona  i que  les ovelles circulin pel 

mig del Parc mentre és transitat a la vegada pels visitants del mateix. 

Els efectes del pasturatge  tenen una  forta  incidència  i duració,  tals  com  la  compactació del 
terreny com a resultat de la petjada dels animals i la desforestació causada per la ingesta de la 
vegetació que donen  lloc a  importants  canvis en  la  composició  florística  i estructural de  les 
masses vegetals i arbustives. 

Un sòl contínuament pasturat  implica que  la superfície del terreny quedi nua fet que  implica 
un risc de pèrdua de sòl i erosió del mateix. 

 

2.7.2 Tasques de manteniment genèriques: 

 

 Eliminació dels possibles rebrots de la canya (Arundo donax) i  ailant (Ailanthus altíssima). 

Tallades d’esbarzer (Rubus ulmifolius). 

 

 Reg  de  la  plantació  realitzada.  Els  regs  previstos  seran  de  10  regs/any,  quan  siguin 

necessaris segons la climatologia. 

 Aplicar un encoixinat orgànic (gruix 5‐10cm) en un entorn de 1‐2 m a  l'entorn dels arbres 
aïllats. 

 Escarificar  la superfície del voltant de  l’arbre periòdicament, per  trencar  la crosta que es 
pugui formar i oxigenar les arrels i per evitar que hi hagin plantes adventícies, que puguin 
crear competències de nutrients respecte a l’arbre. 

 Desbrossada selectiva per eliminar competència que pugui incidir sobre l’establiment dels 
vegetals plantats. 

 Segar  i  repassar  els marges  de  les  zones  de  prats  arran  de  camins  i  zones  d'ús  amb 

desbrossadora sobre tractor, per tal de tenir en tot moment vegetació per sota de 15 cm 

d’alçada. 

 Segar tota  la superfície de prats amb desbrossadora sobre tractor, per tal de tenir durant 

la major part del temps vegetació per sota de 30 cm d’alçada. 
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 Reperfilar el terreny amb mitjans mecànics, per a la correcta disposició de les terres. 

 Eliminar  mecànicament  la  vegetació  arvense  i  oportunista  que  hagi  colonitzat  els 

espais. 

 Renovar quan calgui l'aplicació d'encoixinat orgànic . 

 Netejar les males herbes, deixalles d’origen antròpic o defecacions d’animals. 

 Retirar les flors seques al final de la floració, per tal d'evitar que es podreixin. 

 

2.7.3 Tasques de manteniment específiques 

 

Manteniments dels prats: 

Dall  de  tota  la  superfície  de  prats  amb  desbrossadora  sobre  tractor  i  amb  desbrossadora 
manual amb capçal de disc metàl∙lic,  i a prop dels arbres  i arbusts amb capçal de  fil de niló, 
sense tocar en cap cas l'escorça dels mateixos. També es retallaran amb la mateixa freqüència 
les  vores dels prats quan aquestes estiguin  tocant a murs, embornals, paviments, mobiliari, 
etc. 

S’haurà de tenir especial cura de desbrossar aquestes zones quan la vegetació sigui molt seca 

ja que és sensible de patir un incendi provocat per vandalisme o altres causes. 

La retirada de residus procedents d’aquesta operació serà  immediata, si  l’alçada de  la herba 

desbrossada superés els 0.5 m. 

Categoria  Altura de dall 

mínima 

recomanada (mm) 

Freqüència de dall 

orientativa 

 

Necessitat 

d’aportacions 

hídriques 

Freqüència 

orientativa 

Neteja 

Prat  de  joc  i  vores  de 

prats arran de camins 

40 ‐ 70  Cada 4‐6 setmanes Baixa i/o  

autosuficient 

setmanal

Prat principal  50 – 100  3 ‐ 4 cops l’any Autosuficient  quinzenal

Prat devesa  100 ‐ 120  2 ‐ 3 cops l’any Autosuficient  quinzenal
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Prat de joc i vores de camins 
 
S’establirà  una  freqüència  de  dall  relativament  alta  per  tractar‐se  d’un  prat  (en  algun  cas 
regat),  coincidint  en  les  èpoques  de màxim  creixement  vegetatiu  (primavera  i  tardor).  Les 
segues s’iniciaran durant el mes de març i s’establirà un programa continu. 

El dall i repàs de marges de les zones de prats arran de camins (dos metres per cada costat) i 

zones d'ús es faran de manera que en tot moment la vegetació es mantingui per sota de 15 cm 

d’alçada. 

Prat principal 
 
El programa de manteniment del prat principal ha de  consistir en un dall  curt  a  l’abril o  al 

començament  de maig,  un  a  final  de  juny  i  un  darrer  a  la  tardor,  al  setembre  o  l’octubre. 

Aquests prats poden necessitar més de tres dalls durant el període vegetatiu. 

Per afavorir  la floració, fructificació  i especialment  la sembra de  les espècies silvestres, el dall 

es realitzarà després de la fructificació, d’abril a juny. 

Opcionalment, no segar fins al juny o començament de juliol i fer‐ho (un cop o més) simulant 

la sega de  farratgeres és una alternativa per proveir el prat de  flors a  l’estiu  i refugi per a  la 

fauna. 

El dall de tota la superfície de prats es realitzarà de manera que durant la major part del temps 

vegetació es mantingui per sota de 30 cm d’alçada. 

Prat de devesa 
 
El manteniment d’aquest prat serà equivalent al del prat principal exceptuant l’alçada mínima 
de tall  i  la periodicitat que es pot veure reduïda a un o dos dalls anuals. Es tractarà com una 
zona naturalitzada en la que es permetrà una evolució assilvestrada de la prada.  

L’esbrossada  es  farà  de  forma  selectiva  preservant  aquelles  espècies  herbàcies  i  arbustives 
interessants que aportin diversitat i que afavoreixin que l’espai esdevingui refugi de fauna. 

 Neteja  

Les  zones  de  prat  s’han  de mantenir  lliures  de  brossa,  escombraries  i  restes  orgàniques  o 

inorgàniques (especialment abans de la desbrossada).  

La freqüència serà de com a mínim un dia a la setmana en les zones de més ús i quinzenal per 

al  la  resta de prades.  Les  restes d’aquesta operació  s’han de  retirar  immediatament  i dur a 

abocadors autoritzats.  

Dins  la neteja, també entra  la recollida de branques caigudes dels arbres  i  la retirada de tots 

els elements tant orgànics com inorgànics dipositats o abandonats com restes d’obra, mobles, 

electrodomèstics, etc. i en general tots aquells objectes que no pertanyin al medi. 
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Manteniment de l’arbrat i arbustos 

 Inspeccions visuals 

Aquestes inspeccions permeten identificar possibles perills o futures operacions que s’hagin de 
dur  a  terme  a  cada  exemplar  o  grup  d’exemplars.  A  més  a més,  també  poden  ajudar  a 
identificar operacions de manteniment necessàries i a mantenir actualitzat l’inventari tècnic. 

S’ha d’efectuar un control visual de l’arbrat, per tal de detectar amb suficient antelació 
qualsevol anomalia patològica o mancança de nutrients que presenti. 

 Encoixinat i desherbatge 

Els tractaments de “mulching” (amb escorça de pi, restes d’esporga,etc.) en els escossells dels 
arbres, mantenen  la humidificació, redueixen  l’evapotranspiració  i dificulten  la germinació de 
vegetació oportunista  i aporten nutrients orgànics a  la nova vegetació al  llarg del període de 
descomposició.  
Aplicació d’encoixinat orgànic  (gruix 5‐10  cm) en un  radi de 0,5 – 1m a  l’entorn dels arbres 

aïllats per ajudar a retenir l’aigua. 

Els arbres han de presentar un aspecte sa i net al voltant del tronc. No hi ha d’haver herbes o 

plantes adventícies, que a més poden crear competències de nutrients respecte a  l’arbre. La 

zona  amb  encoixinats  també  haurà  de  ser  desherbada  periòdicament,  amb  una  freqüència 

mínima de quatre vegades l’any, tot i que hi haurà zones on la freqüència es pot duplicar. 

 Reg 

Les dosis  aplicades han de  ser  suficients per  tal que  el  terreny que  envolta  l’arbre quedi  a 
capacitat de camp. 
El reg manual s’ha de fer amb poca pressió i lentament per tal d’evitar descalçaments d’arbres, 

especialment dels joves. No s’han de provocar ni erosions ni rentatges de sòls. 

El reg automàtic es controlarà amb un programador. La periodicitat del reg i les dosis d’aigua 
dependran d’una sèrie de factors, com ara l’espècie, el tipus de sòl i la superfície. Malgrat això, 
s’ha de seguir el criteri general de realitzar regs abundants però de baixa periodicitat. 

 Poda 

L’esporga  es  justifica  per  mantenir  en  bon  estat  l’aspecte  de  l’arbre;  així  doncs,  s’han 

d’esporgar  branques malaltes, malmeses  i mortes,  a  fi  d’impedir  la  proliferació  de  fongs  o 

similars. Només es justifica l’eliminació de les branques sanes per facilitar l’esclarida de la copa 

i  l’entrada  de  llum  i  d’aire;  també  és  justificable  l’eliminació  de  branques  creuades  o mal 

dirigides.  

Poda d’arbres  joves (poda de formació): Poda de formació del tronc o guia: eliminació de  les 

branques  codominants  i  de  les  que  competeixen  amb  la  principal.  Poda  de  formació  de 

l’estructura: eliminació de les branques mal dirigides i formació d’una estructura resistent. 
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Poda de  refaldada: eliminació progressiva de  les branques més baixes per elevar‐la capçada 

d’un arbre. 

Poda de fructificació: poda de fruiters cercant  l’equilibri entre el creixement  i  la fructificació, 

de manera que es produeixi una abundant floració i producció de fruit per atraure aus i petits 

mamífers. 

 Sosteniment artificial 

Els  tubs  i  tutors s’han de mantenir en perfecte estat per  tal que siguin efectius. Han d’estar 

correctament ajustats per evitar que escanyin o malmetin l’arbre. 

S’han  de  col∙locar  adequadament  perquè  tinguin  prou  força  per  evitar  que  els  arbres  es 

trenquin  o  caiguin.  S’han  d’inspeccionar,  com  a  mínim  mensualment,  i  després  d’algunes 

incidències,  com  ara  tempestes,  ventades,  obres,  etc.,  amb  la  finalitat  de  poder  corregir  o 

modificar possibles fregaments o deficiències. 

 Controls plaguicides 

Periòdicament, s’han d’examinar les afeccions de plagues i malures que incideixen en l’estat de 

les  plantes  i  s’han  d’adoptar  les  mesures  adequades  per  controlar‐les  seguint  els  criteris 

següents: 

o S’ha  d’evitar  la  proliferació  de  plagues  i  malures  d’acord  amb  una  bona 

planificació i execució de les tasques que poden ajudar a evitar‐la. 

o S’ha de minimitzar  l’ús de productes plaguicides d’acord amb una planificació 

de lluita integrada. 

o Quan sigui necessari, s’han d’utilitzar els productes menys tòxics i evitar l’ús de 

productes classificats com a molt tòxics. 

El procediment que cal utilitzar per a la defensa vegetal del Parc és l’anomenat control integrat 

de plagues. Els principis del control integrat es basen en els següents: 

o S’ha de comptar amb tots els possibles sistemes de lluita.  

o No  es descarta d’entrada  l’ús de plaguicides. Únicament  s’hi ha de  recórrer 

quan  sigui  estrictament  necessari  i  utilitzant  els  productes  que  menys 

pertorbin els ecosistemes.  

o Es dóna prioritat als elements naturals de control de «lluita biològica». 

o No es pretén eliminar  la plaga, sinó tan sols mantenir‐la per sota dels  llindars 

que ocasionin pèrdua del valor ornamental de les plantes. 
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 Plantació i/o reposició 

Es consideren incloses dins d’aquesta partida del manteniment les operacions següents:  

o Retirada i gestió del material vegetal mort.  

o Implantació de l’arbrat de reposició. 

o Substitució del substrat, si escau. 

o Primer reg. 

Els arbres s’han de plantar el mateix dia de l’arribada a l’obra o lloc de plantació. 

El procediment de plantació que cal seguir serà el mateix que el descrit a l’apartat 2.6 d’aquest 

annex. 

Manteniment de marges fluvials, lacustres, de fruiters i esqueis 

Aquests espais que han d’actuar com a pantalla visual i de protecció de fauna es preservaran i 

tractaran  mínimament  de  manera  que  s’afavoreixin  únicament  els  processos  naturals 

d’aquests petits ecosistemes. 

Els  arbusts  i  arbres  que  creixin  de  forma  espontània  a  aquestes  zones  no  hauran  de  ser 

esporgats ni hauran de seguir cap tipus de manteniment concret. Només s’actuarà en aquells 

casos especials que així ho  requereixin seguint  les  instruccions de  la Direcció Facultativa. Els 

arbusts  disposats  amb  caràcter  de  repoblació,  seguiran  un manteniment mínim  d’esporga 

extraient  branques  mortes,  seques,  malaltes,  i/o  que  alterin  negativament  la  fisiologia  i 

mecànica del vegetal. Aquesta esporga es realitzarà com a mínim un cop a l’any. 

El sotabosc i espais oberts d’aquestes zones estan ocupades per gramínies i arbusts típicament 

mediterranis.  

S’haurà de controlar el creixement d’espècies al∙lòctones com Arundo donax (canya) o Rubus 

sp. (esbarzer), ja que poden arribar a suposar un greu problema pel futur del Parc i de la seva 

biodiversitat.  

Manteniment d’explanades i camins 

Les males herbes s’implanten fàcilment en  les superfícies toves. Les explanades  i passejos de 

sauló o altres àrids presents al parc han d’estar lliures de males herbes. 

No  es  pot  utilitzar  sota  cap  concepte  productes  químics  en  aquesta  zona  excepte  permís 

exprés o petició de La Direcció Facultativa, així doncs, es procedirà al seu desherbatge manual 

o  amb maquinària  especialitzada.  Aquestes  operacions  es  realitzaran mensualment,  segons 

l’índex de creixement de  la vegetació. S’anivellarà  i es  reomplirà el  terreny quan es detectin 

irregularitats susceptibles de provocar algun accident. 
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3. DISSENY DE LA XARXA DE REG 

La solució tècnica en quan a la instal∙lació de la xarxa de reg ha tingut en compte els següents 

factors: 

- Garantir l’aportació de les necessitats d’aigua a totes i cadascuna de les zones de reg 

- Totes  les zones de reg es regaran pel sistema de reg per degoteig 

- La sectorització de la xarxa s‘ha fet per tal de poder ajustar al mínim necessari el cabal 

instantani, que ha d’aportar l’equip de pressió del dipòsit. 

- La  instal∙lació  serà  totalment  automàtica,  controlada  per  via  web,  per  evitar  la 

manipulació  de  la  instal∙lació  per  part  dels  usuaris  o  altre  personal  no  autoritzat  i 

assegurar la correcta dosi d’aigua de reg al llarg de l’any. 

- Controlar  el  consum  d’aigua  de  tota  l’àrea mitjançant  comptadors  a  l’entrada  del 

sistema de reg.  

S’ha previst la instal∙lació dels elements de control necessaris per a la sectorització del Parc en 

un  total de 60 sectors, controlat amb electrovàlvules de control central, comandades per un 

programador emplaçat a  la  caseta de  control de bombes  i enllaçat via web amb els  serveis 

municipals. 

3.1 Esquema de funcionament de la xarxa de reg 

Hi  ha  espècies  com  els  vern  que  necessiten  que  els  sòls  estiguin  humits  constantment  per 

poder créixer bé, i per tant han de tenir un bona aportació d’aigua. És per això que s’ha previst 

que a  la zona de  la Verneda on es trobarà aquesta espècie arribarà  l’excedent de  l’aigua del 

llac i a més haurà un reg gota a gota. Durant els 3 primers anys, tots els arbres que es plantin al 

Parc tindran reg gota a gota per tal d’assegurar el seu correcte desenvolupament.  

 

El funcionament del sistema de reg és el següent: 

 S’extreu aigua dels pous i la vessen al dipòsit. 

 En cas de massa aportació d’aigua al dipòsit aquesta pot sobreeixir i conduir‐se fins el 

llac. 
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 L’accionament del reg es fa per mitjà d’un programador que s’adequarà en durada a 

les necessitats d’aigua de cada època de l’any. Aquest accionarà l’equip de pressió del 

dipòsit que proporciona la pressió i cabal necessaris per a regar cadascun dels sectors.  

 A la vegada, el programador obrirà l’electrovàlvula del sector que calgui regar. 

 El comptador general permetrà enregistrar  l’aigua consumida en cada sector,  i  fer el 

seguiment  pertinent  dels  consums.  També  permetrà  fer  el  càlcul  i  seguiment  de 

l’eficiència de la xarxa, en disposar de registres dels cabals extrets i distribuïts. 

 

3.2  Instal∙lació de reg 

 Boques de reg   

El  funcionament de  la boca de  reg ha de  ser correcte  sempre  i no es poden produir 

pèrdues d’aigua. 

S’ha de reparar la boca de reg quan s’observin anomalies i substituir o reparar la peça 

afectada. 

 Aspersors i difusors   

El funcionament dels aspersors i dels difusors ha de ser correcte sempre i l’arc d’aigua 

format ha de ser uniforme. Mensualment, en els períodes d’ús de la instal∙lació, cal fer 

una prova de funcionament. 

Es  pot  netejar  el  filtre  quan  estigui  obstruït  per  sorra  o  altres  materials,  es  pot 

substituir el broquet  si no distribueix  correctament  l’aigua o,  si cal, es pot  substituir 

totalment  l’element. Tots els elements nous han de  tenir  idèntiques característiques 

que els substituïts. 

 Regs per degoteig 

El funcionament de les canonades de degoteig ha de ser correcte sempre i el reg ha de 

ser uniforme. 

Mensualment,  en  els  períodes  d’ús  de  la  instal∙lació,  cal  fer  una  prova  de 

funcionament. Es poden netejar  si estan obstruïts o  substituir  trams de  canonada  si 

han deixat de funcionar correctament. Tots els elements nous han de tenir idèntiques 

característiques que l’element substituït. 

 Electrovàlvules 

El funcionament de les electrovàlvules ha de ser correcte sempre. 
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Mensualment,  en  els  períodes  d’ús  de  la  instal∙lació,  cal  fer  una  prova  de 

funcionament. Es pot netejar  la membrana si estan obstruïdes, substituir el solenoide 

si  no  converteix  el  senyal  elèctric  en mecànic,  o  la molla  si  ha  perdut  elasticitat,  o 

substituir‐les  totalment  si  han  deixat  de  funcionar  correctament.  Tots  els  elements 

nous han de tenir idèntiques característiques que els elements substituïts. 

 Filtres 

El funcionament dels filtres ha de ser correcte sempre. 

Anualment  s’ha  d’efectuar  una  neteja  dels  filtres  de  les  instal∙lacions  de  reg. 

Mensualment,  en  els  períodes  d’ús  de  la  instal∙lació,  cal  fer  una  prova  de 

funcionament.  Es  poden  netejar  si  estan  obstruïts  o  substituir‐los  si  han  deixat  de 

funcionar  correctament.  Tots  els  elements  nous  han  de  tenir  idèntiques 

característiques que els elements substituïts. 

 Reguladors de pressió  

El funcionament dels reguladors de pressió ha de ser correcte sempre. La pressió ha de 

ser uniforme i ajustada a les necessitats de la instal∙lació. 

Anualment  cal  comprovar  amb  un manòmetre  la  correcció  de  la  pressió  de  sortida 

d’acord amb  les característiques de  la  instal∙lació. Mensualment, en els períodes d’ús 

de la instal∙lació, cal fer una prova de funcionament. Cal substituir‐los si han deixat de 

funcionar correctament. 

 Vàlvules de ventosa  

El funcionament de les vàlvules de ventosa ha de ser correcte sempre. 

Mensualment,  en  els  períodes  d’ús  de  la  instal∙lació,  cal  fer  una  prova  de 

funcionament.  Es  poden  substituir  si  han  deixat  de  funcionar  correctament  amb 

vàlvules d’idèntiques característiques. 

 Programadors 

El funcionament dels programadors ha de ser correcte sempre. 

Anualment  cal  fer  una  prova  del  funcionament  correcte  de  totes  les  funcions, 

especialment  la  conservació  de  les  memòries  en  cas  de  fallida  elèctrica.  En  els 

programadors autònoms cal substituir la bateria per una de nova un cop l’any. 

 Canonades 

El  funcionament de  les  canonades ha de  ser  correcte  sempre  i no es poden produir 

pèrdues d’aigua. 
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Mensualment,  en  els  períodes  d’ús  de  la  instal∙lació,  cal  fer  una  prova  del 

funcionament  de  la  instal∙lació  tancant  totes  les  vàlvules  per  comprovar  que  el 

comptador està en repòs. En cas de fuita, cal buscar‐ne l’origen i substituir el fragment 

de canonada malmès  i connectar‐lo amb maneguets. Totes  les canonades noves han 

de tenir idèntiques característiques que les substituïdes. 

Manteniment instal∙lació 

hidràulica 

Freqüència 

inspecció 

funcionament 

Mensu

al 

Anual  Observacions 

Eq
u
ip
 

Boques de reg      X  Anual i funcional 

Aspersors i difusors    X    Neteja funcional 

filtres
Regs per degoteig  X     

Electrovàlvules  X     

Filtres  X  X  Neteja anual i 

funcional 
Reguladors de pressió   X  X  Prova pressió anual 

Vàlvules de ventosa   X     

Programadors    X  Substitució anual 

bateries
Canonades  X    Prova d’estanqueïtat 

 

3.3 Xarxa de distribució 

La xarxa de canonades necessària per a fer arribar l’aigua a tots els sectors de reg es construirà 

amb canonada de tub de polietilè d’alta densitat de 10 atm dels diàmetres que es desprenguin 

del càlcul i disseny corresponent. 

En  aquesta  xarxa  de  distribució  també  s’hi  col∙locaran  les  boques  de  reg  necessàries  per  a 

tasques de manteniment, neteja o noves plantacions. No penjaran d’una xarxa  independent, 

de manera que el seu consum també estarà controlat pel programador central i no es podran 

accionar directament.  
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3.4  Sectors de regs 

Els sectors de reg de plantes arbustives es dotaran de tubs de PE de 10 atm de diàmetres 32, 

40 i 50mm, amb l’estesa de línies de tub Unitechline o similar de 17 mm, amb goters cada 50 

cm  i  separant  les  línies  uns  50cm.  Aquesta  distribució  s’ajustarà  per  adaptar‐se  a  la 

microorografia del terreny.  

Els arbres aïllats comptaran amb espirals individuals de reg de tub Unitechline o similar de 17 

mm, amb goters cada 30 cm.  

3.5  Control de la xarxa de reg 

La xarxa de reg localitzat projectada arriba arreu el Parc, conjuntament amb l’estesa de boques 

de reg. 

Aquesta  xarxa no estarà  sempre en  càrrega  i es  comandarà  amb una  central de  control no 

accessible per al públic en arqueta soterrada, i comandament en armari protegit. 

Amb el sistema de centralització remota es controlarà tota la xarxa de reg del parc mitjançant 

un software de gestió via Internet, de manera que es podrà: 

‐ Gestionar de manera centralitzada  la xarxa de  reg  i, per  tant, habilitar, deshabilitar  i 

programar els sectors de reg de cada zona de reg. 

‐ Controlar qualsevol armari o arqueta que contingui electrovàlvules o qualsevol  tipus 

de programador de reg  (tant si són equips alimentats amb corrent de xarxa elèctrica 

com amb bateries) independentment de la marca o model. 

‐ Consultar de manera remota l’estat del sistema de reg i el telemanteniment de tota la 

xarxa. 

‐ Connectar  detectors  de  pluja  o  vent  amb  l’objectiu  d’aturar  el  reg  tan  bon  punt 

comenci a ploure o bé si ha plogut hores abans. Aquesta aturada pot ser automàtica o 

a voluntat dels responsables del reg. 

‐ Connectar a  la xarxa de reg equips que controlin el consum  i fuites d’aigua, possibles 

glaçades, etc. 

‐ Assignar privilegis d’accés i gestió en funció del rol que tingui cada usuari. 

‐ Fer proves de reg en  la mateixa arqueta o armari, amb activació manual  i  immediata 

dels nous terminals remots de programació. 
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Amb el sistema de centralització remota s’aconsegueixen els avantatges següents: 

‐ Econòmics:  estalvi  d’aigua  superior  al  30%  del  consum  anual  i  estalvi  de  temps  i 

desplaçaments rutinaris i urgents en les tasques de manteniment d’espais verds. 

‐ Ambientals:  en  situacions  de  pluja  permet  aturar  tota  la  xarxa  de  reg  de manera 

automàtica, amb  la qual cosa s’evita el malbaratament d’aigua  i  l’efecte negatiu que 

això genera. 

‐ Seguretat: en situacions climatològiques adverses (gelades o vent excessiu) és possible 

aturar o reprogramar el reg en qüestió de minuts, amb la qual cosa s’eviten accidents i 

relliscades. 

 

Els detectors de pluja són equips especialment dissenyats i fabricats per a la detecció eficient 

de la pluja.  

La correcta detecció de la pluja ‐i la corresponent activació de la sortida del dispositiu‐ permet 

accionar qualsevol mecanisme electrònic, elèctric, hidràulic o mecànic que es vulgui controlar. 

Aquest fet comporta un estalvi important d’aigua i una millora en la gestió mediambiental. 
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ESPÈCIES D’ARBRES I ARBUSTOS 
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APÈNDIX 22.1 ESPÈCIES D’ARBRES I ARBUSTOS EXISTENT I PROJECTATS   

PARC DEL FALGAR I LA VERNEDA 

ARBRES 

 

Alnus glutinosa 

‐ Família: Betulaceae. 

‐ Nom comú: Vern (català), Aliso (castellà). 

‐ Origen  i  hàbitat:  espècie  autòctona  amb  una  procedència  euro‐siberiana;  el  podem 

trobar a la vora de rius i torrents, on sol formar boscos, com ara les vernedes. Pot viure 

des de a la vora del mar fins a 1700 metres d’altura, no aguanta gaire be les èpoques de 

sequera i prefereix terrenys amb silicis. 

‐ Floració: de febrer fins abril. 

‐ Fructificació: finals d’estiu o principis de tardor. 

‐ Morfologia: arbre de creixement ràpid  i una vida relativament curta, màxim 100 anys. 

Necessita  llocs  obert  e  il∙luminats.  Es  caducifoli  d’uns  25 metres  d’altura,  amb  forma 

cònica al principi, però amb el temps va agafant una forma més arrodonida o irregular; 

tronc recte i d’un metre de diàmetre com a màxim; escorça d’un color bru tirant a fosc, 

clivellada i escamosa;  unes fulles amb un llarg pecíol, de forma arrodonida i sense àpex, 

amb un color verd fosc i una mica mes pàl∙lid pel revers.  

‐ Usos: arbre ornamental i com a tallavents. Arbre idoni per a la recuperació de riberes. 
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Celtis australis 

‐ Família: Ulmaceae. 

‐ Nom comú: Lledoner (català), Almez (castellà).   

‐ Origen  i hàbitat:   Europa,  regió mediterrània, creix a  l’interior de  la península  Ibérica  i 

inclús a Portugal; prefereix regions de clima suau, càlid o moderat, bàsicament sobre sòls 

una mica  frescos  i solts, pot viure en sòls amb o sense calç. Acostuma a viure en  terra 

baixa, però ens el podem trobar fins els 1200 metres i no forma mai boscos. 

‐ Floració: abril, maig. 

‐ Fructificació: finals d’estiu o a la tardor. 

‐ Morfologia: pot fer fins a 25 metres d’altura en funció de  les condicions en que es criï, 

tronc  gruixut  i  recte;  escorça  llisa  i  d’un  color  cendrós  esblanqueït;  gran  copa  i molt 

ramificada;  fulles  caduques,  simples  i  amb  una  distribució  alterna,  de  forma  oval‐

lanceolades  amb  un  color  verd  intens  i  el  revers  una  mica  pàl∙lid  i  pubescent;  de 

creixement normal i pot arribar a viure fins a 500 o 600 anys. Amb necessitats hídriques 

baixes 

‐ Usos: es fa servir com a planta ornamental i al ser una fusta flexible es útil per diferents 

tipus d’eines.  
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Crataegus monogyna 

 

‐ Família: Rosaceae. 

‐ Nom comú: arç blanc (català), majuelo (castellà). 

‐ Origen  i hàbitat: es  troba a Europa, Àsia,  i el nord d’Àfrica. Es pot  trobar per  tota  la 

península  Ibérica  i  les  Illes Balears. Creix des del nivell del mar,  fins als 1800 metres 

d’altitud. Viu en indrets humits de mitja muntanya amb companyia d’altres arbres com 

ara rouredes, boixedes o en les clarianes de les fagedes. 

‐ Floració: a partir de l’abril fins al juny. 

‐ Fructificació: entre setembre i octubre. 

‐ Morfologia: arbre molt petit caducifoli, d’un màxim de 8 metres d’alçada  i 6 metres 

d’amplada, molt  ramificat  i  espinós  (està  en  el  límit  entre  arbre  i  arbust);  escorça 

bruno–grisenca,  clivellat  en  les  espècies  més  longeves;  fulla  simple,  forma  entre 

espatulada i ovada, profundament dividida formant de 3 a 7 lòbuls triangulars, marge 

mes o menys dentat, pecíol llarg i disposició alterna. 

‐ Usos: bàsicament com a planta ornamental.  
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Fraxinus angustifolia 

‐ Família: Oleaceae. 

‐ Nom comú: freixe de fulla petita (català), fresno de hoja estrecha (castellà). 

‐ Origen  i hàbitat: a occident de  la  regió mediterrània, a  la península  Ibérica el podem 

trobar en totes les províncies amb clima mediterrani. Acostuma a trobar‐se a prop dels 

cursos d’aigua i al fons de les valls on es troben els sòls frescos i el nivell freàtic elevat; 

es sol trobar des d’una escassa altitud fins a 1800 metres. 

‐ Floració: a principis de la primavera i si ha estat un any bo, a finals d’hivern. 

‐ Fructificació: a finals d’estiu. 

‐ Morfologia:  tronc  gruixut  i  curt;  escorça  clivellada  i  gris;  habitualment  es  d’uns  15 

metres i a vegades de 20 a 25 metres; copa oval i brancatge abundant; fulla lanceolada, 

amb distribució imparipinnada i d’un color verd apagat per les dos cares.   

‐ Usos:  la  fusta es sol utilitzar per  fer pals de criquet, hockey,  tacs de billar etc. Com a 

detall informatiu el pol∙len del freixe pot provocar al∙lèrgies en alguns casos. 
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Malus sylvestris 

 

- Família: Rosaceae. 

- Nom comú: pomera silvestre (català), manzano silvestre (castellà). 

- Origen  i hàbitat: espècie autòctona, es  troba des del  sud de  la península  Ibérica  i  la 

península  itàlica, fins els països Escandinaus  i sud‐oest d’Àsia  i gran part de Rússia. Es 

desenvolupa en  la majoria de sòls que tinguin un bon dren i amb un pH des de 5.5 fins 

a 8.5. Es pot trobar des del nivell del mar fins a 1800 metres.   

- Floració: des d’abril fins a juny. 

- Fructificació: Fruit petit, de 2‐3 cm. De color verd‐groguenc, més o menys globós  i de 

sabor àcid. Els fruits maduren al setembre. 

- Morfologia: és un arbre petit que pot  fer de 2 a 7 metres; escorça  clivellada que es 

desprèn  en plaques  i normalment pot  tenir  espines;  el brancatge  és prim  i  llarg;  les 

fulles, caduques, poden ser des de lobulades fins a el∙líptiques, marge serrat i el revers 

una mica pubescent, amb un color verd viu i el revers amb un verd pàl∙lid. 

- Usos:  arbre molt  usat  com  a  ornamental,  fa  un  fruit  comestible  però  bastant  petit. 

S'utilitza per fabricar sidra i al nord d'Europa per fabricar una varietat de vinagre. 
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Melia azedarach   

- Família:  Meliaceae 

- Nom comú: arbre sant (català), cinamomo (castellà). 

- Origen i hàbitat: És originari de l'Índia, sud de la Xina i Austràlia. 

- Floració: Flor de color lila, de 2 cm d'ample, en raïms de 10 a 20 cm de llarg. Floració a 

la primavera avançada. 

- Fructificació: El fruit és una drupa globosa de color groc, de 1‐1,5 cm de diàmetre. Es 

poden veure durant tot l'hivern a l'arbre, quan aquest no té fulles. 

- Morfologia: Arbre caducifoli que pot arribar a  15 m d’alçada. Fulles caduques,  alternes 

de gran mida, fins a 90 cm, de 25 a 80 cm de llarg; folíols ovals, acuminats de 2 a 5 cm 

de llarg, color verd clar. A la tardor les fulles es tornen de color daurat. 

- Usos: es fa servir com a arbre ornamental en Parc i jardins. 
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Pinus pinea 

- Família: Pinaceae 

- Nom comú: pi pinyer(català), pino piñonero (castellà). 

- Origen i hàbitat: Regió mediterrània 

- Floració: Floreix a la primavera , no arribant a madurar els pinyons, que pot mantenir la 

seva capacitat de germinació diversos anys . 

- Fructificació: pinya globós‐ovoidea de 8 a 15 cm x 7 a 10 cm, caduca, brillant, apòfisi 

convexes. 

- Morfologia: Arbre perennifoli de  fins a 30 m. És una conífera. Els adults presenten  la 

copa en  forma d’ombrel∙la. L'escorça és molt gruixuda, de color marró grisenc  i molt 

amb  fissures,  es  desprèn  en  grans  plaquetes  en  la maduresa,  deixant  grans  taques 

vermelloses.  Fulles  aciculars,  de  color  verd  clar,  rígides  i  punxants  d’uns  10  cm  de 

longitud i 1‐2 mm de grossor. És un arbre de gran longevitat, arribant a viure fins a 500 

anys. Requereix molta llum. Creix en tot tipus de terrenys. 

-  Usos: Molt utilitzat en parcs  i  jardins, en peus aïllats  i en grups, per  la  seva copa de 

para‐sol en estat adult. 
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Platanus hispanica 

- Família: Platanaceae 

- Nom comú: plataner (català), platanero (castellà). 

- Origen  i  hàbitat: De  forma  natural  en  el mediterrani  oriental,  l’espècie  en  el  sentit 

ampli en el sud‐ets d’Europa i oest d’Àsia fins al nord d’Iran. 

- Floració: Té les flors reunides en aments esfèrics i unisexuals, molt petites. 

- Fructificació: a  la tardor. El fruit en poliantocarp emplomallat, reunit en glòbuls d'uns 

4 cm de diàmetre.  

- Morfologia: Arbre caducifoli molt  robust,  fins a 35 m d’alçada. El  tronc  sol  ser gros  i 

dret, fàcil de reconèixer per  la seva escorça de color castany o grisós amb plaques de 

forma  irregular,  aspecte  clapejat,  deixant  taques  de  color  banc  o  groguenques  que 

formen la resta de l’escorça. 

-  Usos: Ha estat molt emprat com a arbre ornamental, sobretot en  l'arbrat d’alineació 

(al  llarg  de  carrers  i  carreteres)  i  també  en  parcs  i  fonts.  En  alguns  llocs  es  troba 

subespontani en boscos de ribera. 
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Populus alba 

- Família: Salicaceae. 

- Nom comú: àlber (català), álamo blanco (castellà). 

- Origen  i hàbitat: espècie  autòctona, es  troba en el  centre  i el  sud d’Europa, a  l’Àsia 

central  i el nord d’Àfrica; també es troba en tota  la península  Ibérica. Normalment es 

pot  trobar en  les vores dels  rius, a prop dels  cabals d’aigua o en  terrenys  fangosos  i 

profunds  on  poden  suportar  temperatures  elevades  i  cert  grau  de  salinitat.  Es  pot 

trobar des dels 300 fins a 2000 metres. 

- Floració: des de febrer fins a l’abril. 

- Fructificació: de maig a juliol. 

- Morfologia:  arbre  alt  i  corpulent,  pot  arribar  a  fer  30  metres  d’altura  i  1  metre 

d’amplada, de  forma  arrodonida  i  creixement molt  ràpid,  capçada  ampla  i una mica 

irregular;  tronc gruixut  i bastant  recte amb una escorça  llisa amb una coloració entre 

blanquinosa  i  grisa,  esquerdada  amb marques  fosques  en  forma  de  diamant;  fulla 

caduca simple de 4 a 15 centímetres, peciolada, marge dentat, de color verd  i  revers 

blanc.  Li  agraden  els  sòls  argilo‐  arenosos  ben  drenats  i  frescos,  requereixen  una 

exposició solellada i poden suportar els embassaments. 

-  Usos: per  fer paper,  la  fusta no és de gaire qualitat,  també es  fa servir com a planta 

ornamental. 
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Populus nigra 

- Família: Salicacea. 

- Nom comú: pollancre (català), chopo negro (castellà). 

- Origen i hàbitat: cultivat  i ocasionalment naturalitzat, s’estén pel centre,  l’est  i el sud 

d’Europa,  el nord  i  l’est de  l’Àsia  i  al nord de  l’Àfrica.  Es pot  trobar  en  la  serralada 

Ibérica, avui en dia es troba en perill de desaparició. Espècie de zones humides, prop 

de  rius  i cursos d’aigua; pot estar en  tot  tipus de sòls, menys els que estiguin massa 

salins; és bastant exigent en les condicions per viure. 

- Floració: de febrer fins abril. 

- Fructificació: juny. 

- Morfologia:  arbre  caducifoli  que  pot  arribar  a  30  m  d’alçada,  amb  l’escorça  gris 

blanquinosa i llisa, tornant‐se una mica arrugada longitudinalment. La forma de la copa 

és molt variable. Branques robustes. Fulles verdes ambdues cares, romboïdals, més o 

menys  acuminades,  de  5‐10  cm  de  longitud,  amb  els marges  translúcids  finament 

crenats, sovint en forma de serra que s’estrenyen cap a l’àpex en punta allargada. 

- Usos: es conrea pel seu ràpid creixement,  la seva  fusta és de mala qualitat,  tot  i així 

pot  tenir  diferents  utilitats,  com  ara  per  fabricar  puntals,  pasta  de  paper,  i mobles 

lleugers. També s’utilitza com a arbre ornamental  en parcs i jardins gràcies a l’ombra 

que proporciona. 
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Prunus avium sylvestris: 

- Família: Rosaceae. 

- Nom comú: cirerer (català), cerezo silvestre (castellà). 

- Origen  i  hàbitat:  Europa,  Àsia  Menor  i  Nord  d’Àfrica,  encara  que  és  una  espècie 

àmpliament cultivada. També s’ha naturalitzat sense gaires dificultats, es pot trobar des 

d’arran  de mar  fins  a  1000 metres.  És  bastant  resistent  però  vulnerable  davant  de 

sequeres i gelades primaverals (es quan floregen, quan es troba bastant indefens). 

- Floració: de març fins a l’abril. 

- Fructificació: en primavera. 

- Morfologia:  arbre  de  gran  volum,  pot  arribar  fins  a  30  metres  d’alçada;  amb  una 

capçada  amplia, piramidal  i més o menys  allargada;  el  tronc  és  recte,  l’escorça  llisa  i 

anellada,  lluent  i blanquinosa  amb una  tonalitat  vermellosa;  caducifoli,  amb  les  fulles 

simples,  ovades  o  oblongues,  amb  el  marge  dentat  i  amb  una  llargada  de  7  a  12 

centímetres, verdoses amb el revers pubescent. És molt resistent a les gelades. 

- Usos: utilitzat en el conreu i com a arbre ornamental, la fusta és de bona qualitat. 
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Pyrus sylvestris 

- Família: Rosaceae. 

- Nom comú: perera (català), peral (castellà). 

- Origen i hàbitat: est d’Europa i oest d’Àsia. 

- Floració: primavera, per abril, maig o juny. Flors blanques o blanc rosades amb pètals de 

fins a 1,5 cm.  

- Fructificació: Fruit de color verd a marró i petites. 

- Morfologia: Arbre de  fins a 10 m d’altura, espinós de  fulla  caduca, amb branques de 

color marró‐vermellós  i brillants.  Les  fulles  són ovalades o  el∙líptiques,  al principi  són 

peloses, però terminen per tornar‐se’n. 

- Usos: ornamental. En l’antiguitat es feia servir la seva fusta per tallar figures petites i per 

afilar eines.   
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Quercus ilex 

‐ Família: Fagaceae. 

‐ Nom comú: alzina (català), encina (castellà). 

‐ Origen i hàbitat:  es troba a tot el contorn del mediterrani, a la península Ibérica es troba 

més o menys estès a totes les regions, és l’arbre dominant en gran part de les zones amb 

climes del mediterrani sec. Es pot trobar des de les zones costeres fins a 1400 metres, tot i 

que ens podem trobar exemplars aïllats fins els 1900 o 2000 metres. 

‐ Floració: des de març fins a maig. 

‐ Fructificació: entre Octubre i Novembre. 

‐ Morfologia: arbre corpulent, de creixement  lent  i pot arribar  fins a uns 20 o 25 metres 

d’alçada; de  tronc normalment  recte o potser una mica  tort; amb una escorça bruna o 

cendrosa,  rugosa  i poc clivellada; capçada densa, amb  fulles perennifòlies,  lanceolades  i 

amb el contorn dentat, amb un verd més aviat viu i el revers blanquinós. 

‐ Usos: les diverses espècies d’alzina es cultiven com a plantes ornamentals, també té una 

fusta dura molt útil per fer eines o mànecs diversos. 
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Salix alba 

‐ Família: Salicaceae. 

‐ Nom comú: salze blanc (català), sauce blanco (castellà). 

‐ Origen  i hàbitat: autòcton, es pot trobar en gran part d’Europa, Àsia  i el nord d’Àfrica. 

Està estès en gran part de  la península  Ibérica, no es  troba a  les  Illes Balears. Es pot 

trobar a prop de rius, riberes o zones on el nivell freàtic sigui elevat, des dels 400 o 500 

metres fins els 1700 m. 

‐ Floració: a la primavera, a partir del març. 

‐ Fructificació: entre maig i juny. 

‐ Morfologia:  arbre de  creixement  ràpid  i d’uns 10 a 20 metres d’alçada;  tronc  robust, 

recte  i  amb  l’escorça  marró‐grisosa,  en  els  arbres  més  vells  es  troba  clivellada 

verticalment;  capçada  ample  i  una mica  allargada  i  irregular  amb  branques  llargues, 

primes  i  flexibles;  arbre  caducifoli  amb  fulles  estretes  d’uns  6–8  centímetres, 

lanceolades, amb el marge dentat, l’àpex estret i el pecíol curt, d’un color verd brillant i 

el revers amb pèls sedosos i blancs (d’aquí be el nom de ‘alba’). 

‐ Usos:  les branques són anomenades vímets  i es fan servir per fer cistells  i cabassos;  la 

fusta  és  tova  i  flexible  i  s’en poden  fer barques,  els Anglesos  en  fan pals de  criquet; 

l’escorça conté la salicina, molt útil per curar estats febrils o migranyes. 
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Salix atrocinerea 

‐ Família: Salicaceae. 

‐ Nom comú: gatell (català), sarga negra (castellà). 

‐ Origen  i hàbitat:  es  troba  en  tota  l’Europa occidental  fins  al nord‐oest de  l’Àfrica,  i 

abunda en tota la península Ibérica. No es troba en les Illes Balears. Es pot localitzar en 

zones  humides  com  ara  en  les  vores  dels  rius  i  rierols,  prats  o  tàlvegs  amb  certa 

humitat en el sòl. Pot arribar fins a les zones subalpines a 2000 metres. 

‐ Floració: des de febrer fins el maig. 

‐ Fructificació: maig, juny. 

‐ Morfologia:  arbre  petit  de  5  a  10 metres  amb  brancatge  recte  i  allargat;  escorça 

bruna–grisenca  amb  certa  facilitat  per  despendre’s,  donantt  lloc  a  la  fusta  amb 

costelles longitudinals; fulles ovalades de 5 a 10 centímetres, estretes, amb la part més 

ampla cap a la banda de dalt, el marge una mica dentat; de color verd i el revers glauc. 

‐ Usos: es pot utilitzar per sanejar terrenys baixos i amb un alt nivell freàtic, també ajuda 

a aturar l’erosió del terreny. 
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Salix fragilis 

‐ Família: Salicaceae. 

‐ Nom comú: vimetera (català), mimbrera (castellà). 

‐ Origen  i hàbitat: pràcticament a tot Europa  i gran part del sud‐oest d’Àsia; es troba 

estesa per tota la península Ibérica, degut a que s’ha cultivat des de fa molts segles, 

és  complicat  determinar  quina  és  la  seva  procedència  exacte.  Prefereix  zones 

humides, arbredes  i prop dels  corrents d’aigua; el podem  trobar des del nivell del 

mar fins a 1900 metres. 

‐ Floració: des de març fins a abril. 

‐ Fructificació: fruit en càpsula aovado‐cònica. 

‐ Morfologia:  és un  arbre  caducifoli més  aviat petit, d’uns 15 o 20 metres;  amb un 

tronc recte i mes petit que el del Salix alba, l’escorça és grisosa i a vegades una mica 

bruna, clivellada i rugosa; el brancatge és llarg, estret, flexible i es trenca amb molta 

facilitat; la fulla és lanceolada, s’estreny amb punta obliqua i marge una mica serrat, 

de color verd intens i el revers és d’un verd pàl∙lid. 

‐ Usos: bàsicament és el més indicat per fer cistells i cabassos de vímec, la fusta també 

es fa servir per fer pals de criquet  i  l’escorça te  les mateixes característiques que el 

Salix alba. 
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Sorbus domestica 

- Família: Rosaceae. 

- Nom comú: server (català), serval (castellà). 

- Origen  i hàbitat: a  l’estatge montà, vora de boscos més o menys humits  i  frescos o 

també  la podem trobar en algunes zones obagues de  la terra baixa; és bastant comú 

en el nostre territori. 

- Floració: d’abril endavant. 

- Fructificació: de setembre a novembre. 

- Morfologia: arbre caducifoli que pot arribar a uns 15 metres d’alçada; capçada densa 

formada  per  branques  ascendents;  escorça  bruna  clivellada  verticalment;  fulla 

composta, amb 11 o 17  folíols de 3 a 6 centímetres cadascun, oblonga–lanceolades, 

vellutades  per  la  part  superior  i  amb  un  toc  groguenc  per  l’altre,  amb  els marges 

dentats i totalment simètrics. 

- Usos: el fruit és comestible si es deixa assecar o sobre madurar. 
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Ulmus minor 

- Família: Ulmaceae. 

- Nom comú: om (català), olmo (castellà). 

- Origen  i hàbitat: a gran part d’Europa, nord d’Àfrica  i Àsia occidental,  cultivat des de 

temps immemorials per tant el límit es difícil de precisar, el podem trobar a gran part de 

la península Ibérica i les Illes Balears. 

- Floració: entre febrer i abril. 

- Fructificació: maig i es disseminen a l’abril. 

- Morfologia: arbre caducifoli, d’uns 30 metres d’altura, amb una capçada densa formada 

per  branques  llargues  i  ascendents;  fulla  simple  ovalada–oblonga  amb  una  base 

clarament asimètrica, el marge serrat  i  l’àpex agut, amb un color verd a  les dos cares  i 

una distribució alterna al llarg de la tija. Li agraden els sòls fresc i profunds, sobretot les 

riberes  on  s’associa  amb  freqüència  amb  saücs,  verns,  pollancres  i  freixes.  Prefereix 

climes temperats. 

- Usos: ja que es fàcil de trasplantar, reproduir i ofereix una amplia ombra es fa servir com 

a  arbre  ornamental,  també  te  una  fusta  de  bona  qualitat  que  es  fa  servir  per  la  

construcció naval, pilars de la mina o conduccions d’aigua ja que es bastant resistent a l’ 

humitat. 
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ARBUSTOS 

Arbutus unedo 

 

‐ Família: Ericaceae. 

‐ Nom comú: arboç (català), madroño (castellà). 

‐ Origen  i  hàbitat:  es  troba  en  el  contorn  de  la  regió  mediterrània  i  en  l’Europa 

occidental. Està estès a tota la Península Ibérica, sobretot en regions litorals i de clima 

suau. Creix en  tot  tipus de  sòls calcaris o  silícics  i una mica  frescos, prefereix climes 

suaus i sense gelades, pot arribar fins a 1200 metres d’altitud. 

‐ Floració: es pot donar des de setembre fins el desembre. 

‐ Fructificació: surten al mateix moment que les flors. 

‐ Morfologia:  pot arribar a ser un arbust molt gros, inclús es podria considerar com un 

petit arbre ja que pot arribar a mesurar entre 7 i 10 metres encara que el més normal 

és que medeixi de 3 a 5 metres; escorça de color marró–vermellosa, molt escamosa  i 

que es desprenen en plaquetes; fulles simples i perennes, lanceolades, marge finament 

serrat, distribució alterna i d’un color verd intens i una mica més pàl∙lid pel revers. 

‐ Usos: actualment s’utilitza com a planta ornamental, el fruit és comestible encara que 

si és molt madur i se’n consumeix en quantitat pot arribar a emborratxar. 
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Boxus sempervirens 

 

‐ Família: Buxaceae 

‐ Nom comú:  boix (català), boj (castellà) 

‐ Origen  i  hàbitat:  En  el  contorn  de  la  regió mediterrània,  fins  al  nord  d’Europa  i  el 

occident de Himàlaia. A la península és força abundant en el quadrant nord‐est. 

‐ Floració:    Floreix des de  febrer o març    fins  a    abril o maig.  Les  flors masculines  són 

sèssils amb quatre estams.  

‐ Fructificació: Fruit en càpsula ovoide  trilocular, amb 6  llavors negres  i brillants, acabat 

en 2‐4 apèndixs superiors. 

‐ Morfologia:  És  un  arbust  d'1  a  5  metres  d'alt,  de  creixement  lent.  És  de  fullatge 

persistent,  amb  fulles  d'1.5  a  3  cm  de  longitud,  oposades,  curtament  peciolades, 

coriàcies, glabres  lluents a  l'anvers, ovades  i enteres, verdes tot  l'any  (a  l'hivern sovint 

vermelloses).  

‐ Usos: fa anys s'explotava molt la seva fusta, ara es fa servir com a planta ornamental. 
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Clematis vidalba 

 

‐ Família: Ranunculaceae. 

‐ Nom comú: vidalba (català), clemàtide (castellà). 

‐ Origen  i hàbitat: es  troba en el  contorn de  la  regió mediterrània  i en el  centre  i oest 

d’Europa; a  la península apareix molt  repartida,  sobretot a  les zones muntanyoses, és 

difícil de trobar en zones àrides. Acostuma a trobar‐se prop dels rius, boscos humits o 

frescos, murs  i  en matolls més  o menys  humits;  es  pot  trobar  fins  als  1700 metres 

d’altitud. 

‐ Floració: des del juny fins a l’agost. 

‐ Fructificació:  entre setembre i octubre. 

‐ Morfologia: és una planta  llenyosa  i enfiladissa, entre 1.5  i 8 metres d’altura en funció 

d’allà on es pugui agafar;  les fulles són compostes (imparipinnades), caduques, ovada–

lanceolades, amb  la base arrodonida o cordada, amb el marge  llis, amb un pecíol ben 

desenvolupat i amb una distribució oposada. 

‐ Usos: són utilitzades com a plantes ornamentals, la flor desprèn una fragància agradable 

i en funció de com es tracti la planta se li pot donar un us medicinal. 
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Coriaria myrtifolia 

 

‐ Família: Coriariaceae. 

‐ Nom comú: roldor (català), garapalo, emborracha cabras (castellà). 

‐ Origen  i hàbitat: es troba a  la regió mediterrània, especialment en  l’occidental; a  la 

península està estesa per  tota  la  franja que  toca al mediterrani, des de Catalunya  i 

Aragó  fins  Andalusia,  sense  entrar  terra  endins;  la  seva  zona  de  creixement  és  al 

canto  de  corrents  d’aigua,  rius,  rierols  i  bàsicament  en  zones  bastant  humides  i 

ombrívoles, es dona des del nivell del mar fins als 1000 metres d’altitud. 

‐ Floració: des del març fins al juny. 

‐ Fructificació: entre agost i setembre. 

‐ Morfologia: arbust semicaducifoli o sempervirents, de 1 a 3 metres d’altura, amb el 

brancatge arquejat, escorça gris;  fulles  simples, de distribució oposada,  sense pèls, 

ovada–lanceolada  i de marge  llis, d’un  color verd  intens  i una mica mes pàl∙lid pel 

revers. 

‐ Usos: utilitzada bàsicament com a planta ornamental, també s’ha de tenir en comte 

que és una planta altament tòxica per l’home i alguns animals, pot arribar a causar la 

mort, els fruits són la part mes tòxica de la planta. 
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Cornus sanguinea 

 

‐ Família: Cornaceae 

‐ Nom comú: sanguinyol (català), sanguiñol (castellà). El nom català de sanguinyol, i el 

de l'espècie sanguinea, fan referència a la coloració vermella de les fulles a la tardor i 

també de les branques a l'hivern. 

‐ Origen  i  hàbitat:  És  originària  d'Europa  i  Àsia  occidental  i  es  troba  des  del  sud 

d'Escandinàvia al mar Caspi. 

‐ Floració:   Flors blanques agrupades en umbel∙les de 4‐5 cm de diàmetre que neixen 

a les puntes de les branques . 

‐ Fructificació: Fruit negre i brillant , en grups atapeïts i de sabor amarg. 

‐ Morfologia: Arbust caducifoli fins a 5 m d’alçada. Fulles oposades, peloses, de ovades 

a el∙líptiques, amb el marge sencer, àpex acuminat  i base arrodonida  i nervi marcat 

sobretot al revers; grans (fins a 10 cm). 

‐ Usos:  S'utilitzava  per  fer  mànecs  d'eines,  i  tornejar  petites  peces.  Té  propietats 

medicinals astringents i antipirètiques. 
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Corylus avellana 

 

‐ Família: Betulaceae 

‐ Nom comú: avellaner (català), avellanero (castellà). 

‐ Origen i hàbitat: Es troba de manera natural en gairebé tota Europa i Asia occidental. 

Es troba principalment a la meitat septentrional de la Península. 

‐ Floració: Des de gener fins a abril, a vegades fins i tot a l’hivern. 

‐ Fructificació: Els fruits de 1‐2 cm de diàmetre, estan parcialment dins d'un involucre 

verd  al  principi  i  marronós  en  la  maduració  (popularment  anomenat  floc).  Les 

avellanes maduren des de final de juny fins a l’octubre. 

‐ Morfologia: Arbust de no més 6 m d’alçada que es ramifica molt; l’escorça és llisa de 

color marró‐vermellós  o  gris.  Fulles  caduques,  rugoses  i  amples  d’uns  6‐15 mm.  

Apareix en vessant, valls fluvials i barrancs, principalment en llocs amb ombra i fresc, 

gairebé es troben en altituds superiors als 1500 m. 

‐ Usos: Comestible i ornamental. 
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Hedera hèlix 

 

‐ Família: Araliaceae 

‐ Nom comú: heura (català), hiedra (castellà). 

‐ Origen i hàbitat: Europa, Àsia i Àfrica boreal, es troba repartida pràcticament en tota 

la Península Ibèrica i a les Illes Balears. 

‐ Floració: Al final de l’estiu i la tardor. 

‐ Fructificació: els fruits maduren a la primavera següent a la floració, de març a maig. 

‐ Morfologia: És una planta trepadora, que manté  les fulles durant tot  l’any  i es fitxa 

amb  fermesa  amb  els  objectes  que  es  posen  en  contacte  les  seves  branques.  Les 

fulles són molt llustroses i de un verd intens, coriàcies, de vores sencers, sent les de 

les branques fèrtils del tipus ovat romboïdal, i les de les branques estèrils triangulars i 

jaspiades.   

‐ Usos: molt útil per cobrir murs  , parets  i elements que desitgem ocultar a  la vista o 

per  fer  una  pantalla  verda  fresca.  També  es  pot  usar  com  entapissant  del  sòl, 

especialment en ombra. 
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 Pistacea lentiscus 

 

‐ Família: anacardiaceae 

‐ Nom comú: llentiscle (català), lestisco (castellà). 

‐ Origen  i  hàbitat:  en  el  contorn  de  la  regió mediterrània.  A  les  Illes  Balears  és molt 

abundant. S’estén des del nivell del mar fins els 1000m. 

‐ Floració: de març a maig, segons l’altitud i el clima. Flors molt petites, de color groguenc 

a vermell fosc, de 2‐3 mm de diàmetre, formant estrets grups. 

‐ Fructificació: els fruit maduren a la tardor 

‐ Morfologia: Arbust  de 1‐2m d’alçada. Creix en forma de mata i a mesura que envelleix, 

desenvolupa troncs gruixuts  i gran quantitat de branques gruixudes  i  llargues; fins  i tot 

podria  arribar    afer  6  7 m  d’alçada.  L'escorça  és  vermellosa  en  les  branques  joves, 

posteriorment passa a gris. Les fulles són pinnades amb 6‐12 folíols coriacis,  lanceolats 

de color verd fosc. 

‐ Usos:  és  molt  apreciada  la  seva  fusta  en  ebenisteria.  La  seva  principal  utilitat  és 

l'extracció de  la màstic, una resina aromàtica utilitzada per elaborar vernissos, ciments 

dentaris,  i  fins  i  tot goma de mastegar per enfortir  les genives  i perfumar  l'alè. Però a 

Espanya mai s'ha emprat per obtenir aquesta substància de manera industrial. També és 

usat per condimentar i com goma de mastegar. 

 Ús  en  jardineria:  grups,  tanques  lliures  i  en  general  excel∙lent  per  a  jardins  secs 

mediterranis. 
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Rhamnus alaternus 

 

‐ Família: Rhamnaceae 

‐ Nom comú: aladern (català), aladierno (castellà) 

‐ Origen i hàbitat: en Europa, Àsia i nord d’Àfrica. A la Península Ibèrica és més freqüent a 

la meitat septentrional i occidental. 

‐ Floració:  d’abril  a  juliol.  Les  flors  són  petites  i  verdoses,  agrupades  en  curts  raïms 

densos. 

‐ Fructificació: els fruits maduren a partir d’agost. 

‐ Morfologia:  és  un  arbust  típic  de  la  vegetació  mediterrània.  Fa  fins  a  dos  metres 

d'alçada, però sovint és més baix. Les fulles, són caduques  i estan disposades de forma 

alterna  (disposició d'on deriven  els noms  comú  i  científic de  l'espècie).  Les  fulles  són  

coriàcies  i variables, de 2‐6 cm, de  lanceolades a ovades, agudes o  romes,  senceres o 

dentades de color verd fosc brillant. Es troben en sols frescos i humits, principalment en 

terreny silicis però  també en calcaris, des del nivell del mar  fins a muntanyes no molt 

elevades; en boscos humits i ribes; molt freqüent en els alzinars. 

‐ Usos: es cultiva com a planta ornamental. 
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Rosa canina 

 

‐ Família: Rosaceae 

‐ Nom comú: roser bord (català), rosal silvestre (castellà) 

‐ Origen i hàbitat: localització per tot Europa, Àsia occidental i nord d'Àfrica. Naturalment 

creix a les vores dels camps i bardisses. Molt freqüent per tota la Península Ibèrica. 

‐ Floració:  entre març  i  juliol,  a  vegades  al  febrer.  Les  flors  són  de  color  blanc  o  rosa. 

Disposades en raïms d'una a quatre flors, proveïdes de peduncles sense pèls. La corol∙la 

està  integrada per cinc pètals amples amb una escotadura a  l'extrem, de color que pot 

variar des del rosa intens al blanc. 

‐ Fructificació: els fruits maduren al final de l’estiu o principis de la tardor. 

‐ Morfologia:  s'adapta  a  tot  tipus  de  sòl,  preferint  els muntanyencs.  Arbust  caducifoli 

d’uns  1‐3  m  d'alçada.  Les  fulles  són  compostes  imparipinnades  de  5‐7  folis.  Tiges 

cobertes de pues cap avall (recorden els ullals dels gossos). 

‐ Usos: té diverses propietats medicinals, també s'utilitza en temes culinaris. 
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Salix eleagnos 

 

‐ Família: Salicaceae 

‐ Nom comú: sarga (català), sarga (castellà) 

‐ Origen i hàbitat: Es distribueix pel centre i sud d’Europa, Àsia Menor i Nord d’Àfrica. A la 

Península  Ibèrica  és molt  freqüent  especialment  a  la meitat  oriental  i  septentrional. 

Manca  a Portugal. És una espècie que creix a les vores o en pedregars de rius i barrancs, 

preferentment en terrenys calcaris. Es troba des de els 200 fins als 2000 m d’altitud. 

‐ Floració: Des de febrer fins l’abril, dissemina la llavor d’abril al maig. 

‐ Fructificació: Els fruits són càpsules diminutes. 

‐ Morfologia: Arbust  caducifoli molt  ramificat de 1‐6 m d’alçada.  Fulles molt  estretes  i 

allargades   fins a 12 cm  i 1 o 2 cm d'amplada, amb el feix de color verd fosc  i el revers 

cobert d'un feltre blanquinós o cendrós, a la tardor es tornen de color groc. 

Usos:  Com a planta ornamental i medicinal. 
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Sambus nigra 

 

‐ Família: Caprifoliaceae 

‐ Nom comú:  saüc (català), sauco (castellà)  

‐ Origen  i  hàbitat:  creix  de  forma  espontània  a  Europa,  però  també  s’estén  a  algunes 

regions geogràfiques de l'Àfrica i a l'Àsia occidental. És un arbust comú a tot el territori 

dels  Països  Catalans,  excepte  a  les  Balears,  on  de  vegades  existeix  en  cultiu.  Es 

desenvolupen bé en terreny humits. 

‐ Floració: d’abril a  juny, segons  l’altitud. Flors de color blanc cremós molt aromàtiques, 

agrupades en inflorescències corimboses de 10‐20 cm de diàmetre. 

‐ Fructificació: els fruits maduren l’agost i el setembre. 

‐ Morfologia: arbust molt  ramificat,  fins a 5 m d’alçada. El  tronc  té  l’escorça agretada  i 

suberosa,  de  color  grisenc.  Les  branques  tenen  una  medul∙la  bronquinosa  molt 

desenvolupada. Les fulles són caduques, imparipinnades de gran mida amb 5 a 7 folíols 

o pinnes, de forma ovalada i una mica peloses pel revers. 

‐ Usos: ornamental  
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Spartium juceum 

 

‐ Família: Fabaceae 

‐ Nom comú: ginesta (català), genista, retama , gayomba  (castellà) 

‐ Origen  i  hàbitat:  Apareix  com  a  espontània  al mediterrani  occidental,  des  del  nord 

d'Àfrica, la Península Ibèrica, parts del sud de França, Itàlia fins a Sicília i Dalmàcia. A les 

Balears és adventícia i subespontània a Mallorca i Menorca. 

‐ Floració: des d’abril fins a juliol o fins i tot a l’agost, a vegades abans de febrer. Les flors 

són grans de més de 2 cm, de color groc molt viu que creixen de la part superior de les 

branques i que fan inconfusible a aquesta espècie. 

‐ Fructificació: els fruits són uns llegums molt comprimits que es tornen de color negre en 

madurar. 

‐ Morfologia:  és  un  arbust  de  1‐3m  d’alçada, molt  ramificat  amb  branques  d'aspecte 

junciforme: allargades i corbades de color  verd i aparentment sense fulles. 

‐ Usos: com a planta ornamental i medicinal. Es planta amb freqüència en les autopistes i 

s'ha naturalitzat en moltes zones de  les  illes colonitzant  torrents  i garrigues a prop de 

carreteres. 
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Tamarix africana 

 

‐ Família: Tamaricaceae 

‐ Nom comú: Tamariu (català) taraje (castellà) 

‐ Origen i hàbitat: espècie autòctona que s'estén per l'oest d'Europa, Nord‐oest d'Àfrica i 

Illes Canàries. Es  troba a  tots els Països Catalans, des del nivell del mar  fins als 400 m 

d'altitud. Li agraden els sòls humits  i una mica salins, apareixen en  les sorres  i  llacunes 

litorals, al llarg de rius i corrents d'aigua. 

‐ Floració: a la primavera i a l’estiu. Flors blanques o rosa pàl∙lid agrupades en espigues. 

‐ Fructificació: fruit en càpsula. 

Morfologia: Arbust perennifoli   que  fa de 3 a 4 m d’alt, branques  llargues  i  flexibles, 

difícils  de  trencar,  d'escorça  bruna‐vermellosa  fosca.  Les  fulles  són  simples,  alternes, 

sèssils, agudes, petites, esquamiformes,  triangulars, acuminades  i  senceres de 1,5 a 3 

mm. 

Usos: S'utilitza en obres de  restauració paisatgística per  fixar dunes  ,  llits de  rambles  i 

arenals costaners. 
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Viburnum tinus 

 

‐ Família: Caprifoliaceae 

‐ Nom comú: Marful (català), durillo (castellà) 

‐ Origen i hàbitat: Regió mediterrània. Autòcton a la Península Ibèrica.  

El marfull és una planta que es distribueix a zones amb una altitud entre 600 i 900 m; t 

té preferència per zones amb cert grau d'humitat i ombrívoles. És una espècie pròpia del 

sotabosc  associat  a  l'alzinar  continental,  és  a  dir,  que  necessita  unes  precipitacions 

anuals mitjanes superiors als 350 mm. 

‐ Floració: al final de l’hivern i principi de la primavera. 

‐ Fructificació: els seus fruits maduren al final de l’estiu i a la tardor i es conserven durant 

un llarg temps a la planta. 

‐ Morfologia: el marfull és un arbust de dimensions fins a 4 m d'alçada  i molt ramificat, 

perenne, de fulles simples, senceres, dures  i persistents, que es distribueixen de forma 

oposada. Aquestes són de grans dimensions (de fins a 10 cm de llarg i 4‐5 cm d'ample), 

de forma oval o el∙líptica i agudes a la punta (l'àpex), d'un color verd molt fosc i brillant 

per l'anvers. 

‐ Usos: es fa servir com a planta ornamental. A vegades els seus fruits s’han fet servir com 

a purgant. 
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Equisetum hyemale 

 

‐ Família: equisetacea 

‐ Nom comú: cua de cavall (català), cola de caballo (castellà) 

‐ Origen i hàbitat: original d'Europa, Amèrica del Nord i Àsia pot arribar a assolir un metre 

d'altura.  

Floració: Aquesta espècie no té flors. Les espores es produeixen en esporangis allargats 

(que  obren  longitudinalment)  que  es  troben  a  la  superfície  interna  d'estructures 

hexagonals, peltades,  anomenades  esporangiòfors  (aproximadament 6  esporangis per 

cada esporangiòfor), que  es disposen  verticil en estròbils  situats en  les puntes de  les 

tiges,  i que són el∙líptics o oblongs, d'aproximadament 15 mm de  llarg, acabats en una 

punteta negra.  

‐ Fructificació: Les espores són esfèriques i verdes. 

‐ Morfologia:   arbust amb que pot créixer  indistintament en  lloc amb semiombra o amb 

exposició directa del sol. Fulles diminutes, amb una sola vena, unides formant una baina 

al voltant de tija,  la porció  lliure triangular, caduca. Les baines de fins a 1 cm de  llarg  i 

més o menys el mateix d'ample, es  tornen d'un color marró‐groguenc a gris‐cendrós  i 

amb un evident anell fosc a la base. 

‐ Usos: Com a planta medicinal i ornamental. 
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PLANTAS AL∙LOCTONES I/O DE RÀPID CREIXEMENT AL PARC 

Arundo donax  

 

‐ Família: Gramineae 

‐ Nom comú: canya (català), caña (castellà) 

‐ Origen i hàbitat: de forma natural al centre i sud d’Àsia. És freqüent trobar‐la cultivada a 

la regió mediterrània, així com a gran part de la Península i balears. A Catalunya és rara 

torbar‐la  fora  de  les  zones  de  clima mediterrani  i  desapareix  per  sobra  del  1200 m 

d’altitud. 

‐ Floració: Té petites flors agrupades normalment en grups de tres per formar nombroses 

espiguetes que generen grans panícules denses, de color violaci o blanquinós. Floreix de 

setembre a desembre i produeix uns fruits que no solen ser fèrtils. 

‐ Fructificació: Es multiplica de  forma vegetativa pels rizomes,  fet que  fa que  les canyes 

rebrotin repetidament quan són tallades i siguin molt difícils d'erradicar. 

‐ Morfologia:  La  canya,  és  una  planta  perenne  que mesura  de  2  a  6 metres  d'altura. 

Presenta un rizoma llenyós, gruixut i llarg, del qual neixen tiges (canyes) lignificades, d'1 

a 2  cm de diàmetre, que persisteixen més d'un  any  i  en  el  segon  any poden produir 

ramificacions laterals. Les seves fulles són de color verd grisenc o blavós, tenen la lígula 

curta  ‐ d'1 mm  , aproximadament  ‐  i ciliada, de 30‐60 cm de  longitud. Apareix en sòls 

amb un nivell freàtic elevat, a la vora dels rius. 

‐ Usos: és una planta de molta utilitat, les seves tiges es fan servir per construir cobertes, 

teulades, serveixen per sostenir plantes com les tomaqueres. També es fan servir per fer 

cestes, escobes, etc. En medicina s’ha fet servir com a diürètic. 
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Ailanthus altissima 

 

‐ Família: Simarubaceae 

‐ Nom comú: ailant (català), ailanto (castellà) 

‐ Origen i hàbitat: De forma natural de la  Xina, a la Península és especialment freqüent al 

est, centre i sud; en Balears en les illes de Menorca i Eivissa.  

‐ Floració: a la primavera. 

‐ Fructificació: els  fruits maduren al  final de  l’estiu,  i es mantenen  força  temps sobre  la 

planta. 

‐ Morfologia: arbre de  fulla caduca  i olor desagradable, que pot arribar  fins a 20‐*25 m 

d’alçada, L’escorça es marró‐grisenca, llisa o rugosa amb bandes verticals d’un color més 

marró. Les  fulles van en disposició alternada  i son molt grans  (uns 40‐60 cm). És molt 

resistent a la contaminació i té un creixement molt ràpid fet que fa que pugui competir 

pels requeriments hídrics amb les plantes properes. 

‐ Usos: Planta destinada a  la contenció de dunes  i com a planta ornamental tot  i que fa 

pudor (especialment els exemplars masculins). 
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Rubus ulmifolius 

‐ Família: Rosaceae 

‐ Nom comú: esbarzer (català), zarza (castellà) 

‐ Origen i hàbitat: de forma molt ampla apareix en tota la regió mediterrània, s’estén fins 

a Europa central i occidental i a Macaronèsica. És molt freqüent a la Península Ibérica. 

‐ Floració: des de final de maig fins a l’agost. Flor de color rosadas. 

‐ Fructificació:  les  mores  maduren  a  l’estiu,  quan  perden  la  tonalitat  vermella,  són 

comestibles. 

‐ Morfologia:  arbust  de  fins  a  10  m.  Tiges  rogenques,  robustes,  cobertes  de  grans 

agullons. Fulles compostes amb tres o cinc folíols dentats, de revés blanquinós. Apareix 

a les vores dels camins, parets i bardisses. Té un ràpid creixement que ha de controlar‐se 

per evitar que competeixin amb les espècies del voltant. 

‐ Usos: es cultiva per l’aprofitament dels seus fruits. 

 

   



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 




