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Resum: 
 
El treball adapta  i millora el model de control de qualitat que s’aplica als parcs  

de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a les 

zones verdes de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, per tal 

d’augmentar la qualitat d’aquestes. 

El control de qualitat és un mètode per valorar el manteniment de les zones 

verdes i assegurar que en tot moment s’assoleix el nivell de qualitat requerit.  

És una eina de gestió que defineix uns paràmetres de qualitat amb uns criteris 

d’objectivitat per tal d’avaluar el servei de manteniment donat pel contractista. 

Mensualment es realitzarà una inspecció de qualitat dels objectes per cada una 

de les zones a mantenir en base a les mides de mostra i nivells de qualitat 

fixats. La valoració dels objectes comportarà la puntuació de tots els 

paràmetres que la composin, i la puntuació final afectarà a la certificació. 
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Resumen: 
 
El trabajo adapta y mejora el modelo de control de calidad que se aplica a los 

parques de la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de 

Barcelona, en las zonas verdes del Ayuntamiento de Santa Coloma de 

Gramenet, con la finalidad de aumentar su calidad. 

El control de calidad es un método para valorar el mantenimiento de las zonas 

verdes y asegurar que en todo momento se consigue el nivel de calidad 

requerido. 

Es una herramienta de gestión que define unos parámetros de calidad con unos 

criterios de objetividad para evaluar el servicio de mantenimiento ofrecido por 

el contratista. 

Cada mes se realizará una inspección de la calidad de los objetos de cada una 

de las zonas de mantenimiento, basada en las medidas de muestra y en los 

niveles de calidad fijados. La valoración de los objetos supondrá la puntuación 

de todos los parámetros que la compongan, y la puntuación final afectará a la 

certificación.
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Summary: 
 
This project adapts and improves the Quality Control pattern applied by the 

“Area Metropolitana de Barcelona” on it’s parks to the green areas of the City 

council of “Santa Coloma de Gramenet” with the purpose of increasing their 

quality.   

The Quality Control is a method to evaluate the maintenance of the green areas 

and to assure that the level of quality required is always achieved. 

It is an administration tool that defines some parameters of quality with some 

approaches of objectivity to evaluate the maintenance service offered by the 

contractor.   

Each month an inspection of quality of the objects of each maintenance areas  

Will be carried out, based on the sample measures and in the fixed quality 

levels. 

The valuation of the objects will suppose the punctuation of all the parameters 

that compose them, and the final punctuation will affect the certification. 
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SISTEMA DE CONTROL DE QUALITAT DELS ESPAIS VERDS DE SANTA 

COLOMA DE GRAMENET 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 El control de qualitat  ha esdevingut una eina de gestió amb uns criteris 

d’objectivitat per tal d’avaluar el servei de manteniment donat pel contractista i 

conèixer l’estat de manteniment de cada zona verda. 

Els avantatges d’aplicar un control de qualitat és la garantia del compliment, 

per part del contractista, dels criteris de qualitat definits per a cada zona, ja 

que, en cas contrari, afectaria a la certificació     mensual. 

Es basa en definir una sèrie de paràmetres existents en les zones, donar els 

factors de qualitat que han de complir (descrits en el plec de condicions 

tècniques) i fer-ho en consonància amb el pressupost destinat. En funció de 

l’estat d’aquests paràmetres s’obté una puntuació. Amb la  suma de les 

puntuacions dels diferents paràmetres s’obté la puntuació final de la zona verda 

inspeccionada.  

 

Aquesta puntuació final de cada zona se li sumen les de totes les altres zones 

de l’Ajuntament i d’aquesta nova nota final dependrà la certificació mensual de 

l’empresa que gestiona el manteniment del municipi. 

 

L’aplicació d’aquest Control de Qualitat més rigorós, implicaria un punt més alt 

en la qualitat  de les tasques de manteniment efectuades pels operaris i en la 

gestió d’aquestes, posant a prova el compliment del plec de condicions 

tècniques i administratives de l’Ajuntament per part del contractista, deixant-li 

la capacitat d’augmentar l’eficiència reduint despeses, implicant per part de les 

empreses la dedicació del tècnic per una bona gestió dels recursos dels que 

disposa. 
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En l’actualitat, l’Ajuntament està aplicant un control de qualitat que no és tant 

exigent, el resultat que s’obté té en compte les tasques realitzades del 

manteniment i no exclusivament els resultats, sense afectar a la certificació 

mensual que obté l’empresa pel manteniment de cada zona. 

Consisteix en fer inspeccions a les diferents zones valorant els  paràmetres que 

hi ha a cada zona (gespa, arbres i arbustos, mobiliari urbà, paviments, obra 

civil, fonts ornamentals i sistema de reg), donar una valoració (excel·lent, 

correcte, millorable i inacceptable), descriure les observacions necessàries per 

aclarir la incidència i fixar una data límit de resolució de la incidència. 

Els resultats de les inspeccions són comunicades a l’empresa adjudicatària del 

manteniment i no fa variar la certificació mensual de l’empresa de 

manteniment, però en el cas de reiteració de l’incompliment de la freqüència 

establerta al Plec de Condicions Tècniques, s’iniciaria el corresponent expedient 

sancionador. 

 

(Veure a l’Annex 4: Fitxes tipus del Control de Qualitat de 

l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet)  

 

El control de qualitat que es proposa en aquest treball és molt més exigent i 

complert, ja que defineix més exhaustivament els paràmetres i les condicions 

que han de complir, valorant-los amb puntuació numèrica i obtenint unes 

puntuacions que fan variar la certificació mensual destinada al manteniment de 

les zones verdes. Aquest és un factor important que afecta al bon estat de 

manteniment d’aquestes zones verdes. 



Memòria 
Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (E.S.A.B.)   
Sistema de Control de Qualitat dels Espais Verds de Santa Coloma de Gramenet 
 
 

 8

 

2. OBJECTIU 

L’objectiu és adaptar el model de control de qualitat que s’aplica als parcs  de la 

Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a les zones 

verdes de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Aquesta es considera 

que és el més rigorós i específic que hi ha en l’actualitat a les diferents 

administracions públiques i la seva aplicació permetrà augmentar la qualitat 

dels espais verds de Santa Coloma de Gramenet. 

 

 

 

3. ZONES VERDES DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA 

Santa Coloma de Gramenet té una població d’aproximadament d’uns 120 mil 

habitants, amb una superfície total de 7,2 Km2. Amb aquesta densitat de 

població és molt important l’existència de zones verdes dintre de la ciutat per 

tal que els habitants puguin gaudir de zones d’esbarjo. Tot i tenir una important 

zona periurbana no construïda, Santa Coloma necessita una major superfície 

d’àrea verda al nucli urbà de la ciutat. 

El total de metres quadrats de verd actualment és de 252.082 m2. 

 

(Veure a l’Annex 1: Zones de Manteniment de l’Ajuntament de Santa 

Coloma de Gramenet)  
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Les zones verdes de Santa Coloma de Gramenet es poden dividir en quatre 

grans grups segons la seva tipologia, ja siguin: parcs, places, parterres i 

jardineres. 

 

 

 

Taula 1 : Superfície de les zones verdes.  

 

 

(Veure a l’Annex 5.2.: Plànol de Localització de les zones Verdes )  

RESUM DE SUPERFÍCIES Gespa Flor Arbust Sauló Paviment Arbrat TOTALS 

 DE LES ZONES m2 m2 m2 m2 m2 uts m2 

 PARCS 19869 0 15762 62013 26165 1613 123809 

 JARDINS 12822 204 9988 18246 26720 1394 67980 

 PLACES 1064 185 705 1280 26719 434 29953 

 PARTERRES 5717 221 18561 1926 3745 206 30170 

JARDINERES  0 99 71 0 0 1 167 

TOTALS 39.472 709 45.087 83.465 83.349 3.648 252.082
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Principals zones de manteniment en funció de la superfície. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2: Principals zones en funció de la superfície. 

 

 (Veure a l’Annex 2: Recull fotogràfic)  

 

CODI TOTAL PARCS 123809 m2 
A03 PARC EUROPA 45287m2 
A04 PARC MORAGAS  19012m2 
A06 PARC DELS PINS - MOTOCROS 13900m2 
A07 PARC VOLTANTS NOU CAMP MUNICIPAL 26004m2 
A08 PARC SANDINO 5060m2 

    

CODI TOTAL JARDINS 67980m2 
B05 JARDI APARCAMENT LLUIS MILLET 4035m2 
B10 JARDI CAN CALVET INTERIORS 4000m2 
B15 JARDI PG SALZEREDA 5297m2 
B16 JARDI CAN PEIXAUET 7878m2 
B24 JARDI D’EN JOSÉ SANCHEZ 6006m2 

   

CODI TOTAL PLACES 29953m2 
C04 PÇA BARÓ 2100m2 
C06 PÇA XAVIER VALLS 2000m2 
C07 PÇA CATALUNYA 2732m2 
C08 PÇA DE LA VILA 9000m2 
C14 PÇA RELLOTGE 6105m2 

   
CODI TOTAL PARTERRES 30170m2 
D01 PARTERRES, ESCALES I PÇA TARRAGONA 4200m2 
D08 PART., ESCAL. I PASSA. CAN FRANQUESA 6000m2 
D09 PART., ESCAL. I PASSA. OLIVERES 3000m2 
D22 PARTERRES VIAL CAN PEIXAUET 2840m2 
D37 PARTERRES PG DE RIBERA 3605m2 

   

CODI TOTAL JARDINERES 170m2 
E05 JARDINERES RBLA ST SEBASTIA 17m2 
E08 JARDINERES C/ MAJOR 10m2 
E09 JARDINERES C/ PIRINEOS 15m2 
E10 JARDINERES AV. STA. COLOMA 54m2 
E18 JARDINERES FONT RBLA ST SEBAST 30m2 
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La proporció de cada zona en relació amb la superfície que ocupen és la 

següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 1: Distribució de la superfície segons les zones. 

 

 

Tal i com mostra el gràfic, gairebé la meitat de la superfície de les zones 

verdes, està distribuïda en forma de parcs, una quarta part en jardins i, amb 

menys proporció, trobem les places i els parterres, pel que fa a jardineres la 

proporció amb les altres zones és gairebé insignificant. 

 

La diferència de tipologia de les zones verdes es basa principalment en la 

morfologia i superfície de les zones, és per això que vuit parcs tenen el doble 

de superfície que trenta-vuit jardins, tot i tenir unes característiques 

morfològiques  semblants. Pel que fa a les places, parterres i jardineres, el 

factor que fa diferenciar-los no és tant la superfície sinó la morfologia 

d’aquestes. 

 

(Veure a l’Annex 1: Zones de manteniment de l’Ajuntament de Santa 

Coloma de Gramenet)  
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4. ÀMBIT DEL PROJECTE 

L’àmbit del projecte es centra en les zones verdes de Santa Coloma de 

Gramenet que l’Ajuntament disposa a concurs públic per a ser gestionades i 

mantingudes per una empresa privada. 

 

Aquestes zones les podem dividir en tres grans sectors de manteniment  segons 

les característiques d’aquestes i les necessitats i usos dels usuaris: 

  

Sector 1: 

- A. Parcs públics 

- B. Jardins  

- C. Places 

Sector 2: 

- D. Parterres, escales i passadissos. 

Sector 3: 

- E. Jardineres 

 

Les zones que no entren en l’àmbit del projecte són les següents: 

 

-Arbrat viari de la ciutat. 

-Parc fluvial del Besòs. 

 -Parc del Molinet  

-Parc de Can Zam. 

 

 

(Veure a l’Annex 5.2.: Plànol d’Àmbits de Manteniment )  
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Sector 1
87,97%

Sector 2
11,97%

Sector 3
0,07%

Distribució de la superfície segons els tres sectors de manteniment 

 

 Taula 2: Distribució de la superfície segons sectors de manteniment. 

 

La  major part del manteniment està inclòs en el Sector 1, que són parcs, 

jardins i places. El  Sector 2 és gairebé la resta de manteniment ja que són els 

parterres, escales i passadissos ajardinats que es troben entre blocs 

d’habitatges. El Sector 3, al ser jardineres de carrer, situades a les voreres i 

amb una superfície aproximada d’1m2 per cada una d’elles, la seva superfície és 

gairebé insignificant, comparada amb la dels altres dos sectors. 

 

Tot i que no és proporcional, ja que hi ha molts factors que hi intervenen, 

podríem dir que la superfície és inversament proporcional al grau de 

deteriorament de les zones, amb el que comporta un grau de manteniment 

superior als parc o jardins. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

Gràfic 2: Distribució de la superfície segons sectors de manteniment. 

Sectors de manteniment Zones de 
manteniment 

Superfície de manteniment 
(m2) 

SECTOR 1 Parcs, Jardins i Places 221742 

SECTOR 2 Parterres 30170 

SECTOR 3 Jardineres 167 
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5. ADAPTACIÓ DEL MODEL DE CONTROL DE QUALITAT I 

PROPOSTES DE MILLORA 

El control de qualitat que l’Ajuntament està aplicant a les zones de 

manteniment de la ciutat consisteix en fer inspeccions de les diferents zones 

valorant els  paràmetres del diferents objectes que hi ha a cada zona. 

Els paràmetres que es valoren actualment  de cada objecte són els següents: 

 

-Gespes: Sega i retallada de vores. 

-Arbres i arbustos: Poda i control de plagues i malalties. 

-Mobiliari urbà: Papereres, fonts, bancs, pipicans i jocs infantils. 

-Paviments: Sauló i Paviment dur. 

-Obra civil. 

-Fonts ornamentals. 

- Sistema de reg: Reg automàtic, boques de reg i reg manual. 

 

Per a cada paràmetre s’obté una valoració d’excel·lent, correcte, millorable o 

inacceptable, en funció de la inspecció visual. 

Acompanyant a la valoració es descriuen les observacions necessàries per 

aclarir la incidència i fixar una data límit de resolució de la incidència. 

Els resultats de les inspeccions són comunicades a l’empresa adjudicatària del 

manteniment i no fa variar la certificació mensual de l’empresa de 

manteniment. 

 

(Veure a Annexes 3 i 4: Fitxes tipus dels Controls de Qualitat de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona i de l’Ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet )  

 

En canvi, l’estructura del model proposat és diferent, el trobem dividit en  

àmbits de manteniment (Jardineria, Mobiliari, Paviments, etc..), per cada àmbit 

hi ha diferents objectes (Jardineria: Arbres-Palmeres, Arbustos, Gespa, etc...) i 
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en cada objecte hi ha uns paràmetres (Arbres: Neteja i escocell, Esporga i 

formació, Estat fitosanitari, etc..). 

Cada un dels paràmetres estan definits per uns criteris de qualitat, amb una 

valoració numèrica, en funció del seu estat. 

A cada incidència va associada una valoració, un estat de manteniment, una 

observació, una fotografia i la localització de la incidència dintre de cada zona. 

 

Cada zona pertany a un dels tres sectors de manteniment, i segons les 

puntuacions mensuals dels paràmetres, s’obté la valoració dels objectes i 

finalment de l’àmbit. Depenent del sector s’obtindrà una puntuació final de cada 

zona que afectarà a la certificació del contractista per no haver assolit els nivells 

exigits.  

 

La diferència principal del control de qualitat es fonamenta en l’avaluació de la 

qualitat assolida en el manteniment dels paràmetres que es valoren i no en el 

recompte de tasques executades segons la planificació. Les  millores efectuades 

a tenir en compte son: L’estructuració més específica en àmbits, objectes i 

paràmetres, la presència de més objectes i paràmetres dels existents, la 

definició dels criteris de qualitat que ha de complir cada paràmetre, la valoració 

numèrica associada a cada estat dels paràmetres, la classificació de les zones 

en els diferents sectors de manteniment i la variació de la certificació en funció 

de la valoració obtinguda. 

 

  
(Veure apartat 6: Control de qualitat) 
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Els factors més rellevants que han intervingut en l’adaptació del model de 

control de qualitat són els següents: 

 

- Tipologia de les zones verdes a mantenir. 

- Àmbits i objectes de manteniment. 

- Diferències entre administracions. 

- Intensitat d’ús i ubicació de les zones. 

- Recursos humans i materials. 

- Pressió ciutadana. 

 

 

 

5.1 TIPOLOGIA DE LES ZONES A MANTENIR 

La tipologia de les zones verdes que gestiona la Mancomunitat és molt 

concreta, és a dir, la superfície de manteniment està distribuïda en forma de 

parcs. En canvi a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet la superfície està 

més distribuïda i la veiem repartida, com hem vist amb anterioritat, la meitat en 

parcs, una quarta part en jardins, i a parts iguals les places i els parterres. 

Aquest canvi en la distribució implica que els paràmetres de qualitat han de 

tenir una valoració diferent, ja que no tenen la mateixa importància, estiguin en 

un parc, plaça o parterre. 

També hi ha molts paràmetres que no es valoren ja que no existeixen en 

determinades zones. 

 

A diferència de les de la Mancomunitat, les zones de Santa Coloma no estan 

aïllades entre elles, és a dir, pertanyen a un mateix municipi, el que representa 

una proximitat superior entre les zones. Això implica que no cal tenir personal 

de manteniment destinat a cada zona,  sinó que es fa un recorregut de 

manteniment, això comporta que no pots tenir un control de la zona tan 

exhaustiu com si hi hagués personal en tot moment. 
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5.2 ÀMBITS I OBJECTES DE MANTENIMENT 

Com podrem veure posteriorment, els àmbits i objectes de valoració van en 

funció de les necessitats de cada zona del municipi. 

El control de qualitat que s’aplica a l’Àrea metropolitana és integral, els 

adjudicataris del manteniment s’han de fer càrrec de tots els àmbits del parc: la 

jardineria, el mobiliari, els paviments, les instal·lacions (tan elèctriques com de 

reg) i les edificacions.  

En canvi a  l’Ajuntament no es poden valorar tots els paràmetres, ja que hi ha 

altres contractes paral·lels al de manteniment que inclouen àmbits o 

paràmetres de les zones verdes. 

Per exemple: Si l’Ajuntament té signat un contracte per dur el manteniment 

d’enllumenat de la ciutat, aquests també inclou les instal·lacions que hi ha a les 

zones verdes. 

 És per aquest motiu que hi ha paràmetres que no estan inclosos en aquest nou 

model de control de qualitat ja que no són responsabilitat de l’empresa de 

manteniment.  

 

 

5.3 DIFERÈNCIES ENTRE ADMINISTRACIONS 

Les diferències entre les administracions també afecten al model de control de 

qualitat ja que les zones de Santa Coloma de Gramenet són del propi 

Ajuntament, en canvi els parcs de  l’AMB no ho són, exceptuant el Parc de Can 

Zam a Santa Coloma de Gramenet. La Mancomunitat gestiona el seu 

manteniment sense ser de la seva propietat i depenen dels ajuntaments d’on 

pertanyen els parcs. 

Els mitjans tan materials com personals també són diferents.L’Ajuntament 

s’hauria de dotar dels recursos necessaris per tal de dur a terme el control de 

qualitat dels que no es disposen. 



Memòria 
Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (E.S.A.B.)   
Sistema de Control de Qualitat dels Espais Verds de Santa Coloma de Gramenet 
 
 

 18

La partida econòmica de l’Ajuntament destinada al manteniment de les zones 

verdes és considerablement més baix que la de la Mancomunitat de municipis, 

el que implica que el nivell d’exigència ha de ser proporcional a la certificació.  

 

 

5.4 INTENSITAT D’ÚS I UBICACIÓ DE LES ZONES 

La intensitat d’ús i, per tant, el grau de deteriorament de les zones, va 

principalment en funció de les necessitats dels usuaris, és a dir, la relació entre 

usuaris i zones verdes del municipi, de la tipologia de la zona i la ubicació 

d’aquesta. 

Santa Coloma de Gramenet és una ciutat amb 120 mil habitants, amb una 

superfície total de 7,2 Km2. D’aquesta superfície, 3,3 Km2  són de zona forestal 

periurbana, el que comporta que tingui un teixit urbà molt dens, amb dèficit 

d’espais verds dins del nucli urbà. 

Aquest dèficit implica un major desgast de les zones ja que estan situades en el 

nucli urbà de la ciutat.  

El desgast de les zones és important i afecta sobretot als jardins, places i 

parterres de la pròpia ciutat ja que en parcs, al ser la superfície més gran, té un 

poder més amortidor de l’ús de les persones. 

 

A diferència de la Mancomunitat, les zones de Santa Coloma no estan 

allunyades o aïllades entre elles , ja que pertanyen a un mateix municipi, el que 

comporta una proximitat superior entre les zones. Això implica que el personal i 

els mitjans materials destinats al manteniment, es poden gestionar fent un 

recorregut de manteniment per les diferents zones. 

La distribució de la superfície impossibilita que en cada zona hi hagi personal 

destinat, fent un recorregut de manteniment, comportant que no es pugui  

assolir un control  tan exhaustiu com si hi hagués personal en cada moment. 
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5.5 RECURSOS HUMANS I MATERIALS  NECESARIS 

Per dur a terme aquest control de qualitat s’hauria de dotar a l’Ajuntament d’un 

equip tant material com humà, a diferència de la Mancomunitat, l’Ajuntament 

actualment, no disposa de tot el material necessari que posteriorment es 

descriuen.  

 

 
5.6 PRESSIÓ CIUTADANA 
La pressió ciutadana és molt important en els ajuntaments comparat amb la 

que s’exerceix sobre l’Àrea Metropolitana, a l’Ajuntament les queixes o 

reclamacions dels ciutadans van directament al servei de manteniment, i 

aquests comuniquen la incidència a l’empresa encarregada del manteniment, en 

canvi a la Mancomunitat, les incidències vénen a través dels ajuntaments amb 

cert filtratge, cosa que implica una menor exigència.  

Els tècnics dels ajuntaments en termes generals també reben pressió per part 

del polítics sobretot en èpoques d’eleccions, en canvi les pressions al servei de 

manteniment de la mancomunitat són menors.  
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6. CONTROL DE QUALITAT 

 

6.1 DEFINICIONS 

Es defineixen els següents conceptes: 

 

Àmbits de qualitat: agrupació dels diferents objectes de qualitat. 

(Exemple: Jardineria, mobiliari, paviments, etc.) 

 

Objectes de qualitat: elements bàsics de les zones susceptibles a ser 

avaluades. 

(Exemple: Dintre de jardineria: Arbres, arbustos, gespes, etc.) 

 

Paràmetres: característiques de cada objecte que es valoren 

qualitativament o quantitativa. 

(Exemple: Dintre de gespa: Neteja, estat fitosanitari, alçada, etc.) 

 

Nivells de qualitat: puntuacions obtingudes al valorar paràmetres, 

objectes, àmbits i zones. 

 

Tipus d’anàlisi: mètrica, quantitativa, analítica, visual, acústica i/o 

olfactiva. 

 

Mostra: conjunt d’elements d’un mateix objecte sobre els que es 

mesura el nivell de qualitat. 
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6.2  ÀMBITS I  OBJECTES DE QUALITAT 

 

L’objecte de qualitat és la base sobre el que s’assenta aquest control de 

qualitat.  

Per cada objecte de qualitat es defineixen uns paràmetres i uns criteris 

d’inspecció lligats a unes valoracions. 

Els objectes de qualitat que trobem físicament a les zones els podem agrupar 

en cinc grans àmbits: jardineria, mobiliari, paviments, instal·lacions i 

construccions. 

D’altra banda hi ha un sisè àmbit no presencial en les zones d’inspecció que 

recull aspectes més generals sobre el servei efectuat per l’empresa contractista: 

el servei d’empresa. 

 

L’estructura bàsica en forma d’àmbits i objectes de qualitat és la següent:  

 

6.2.1 JARDINERIA:  

1.1. Arbres - Palmeres 

1.2. Arbustos 

1.3. Gespa 

1.4. Prat no regat 

 

6.2.2 MOBILIARI: 

2.1  Banc i taula 

2.2 Paperera 

2.3 Jocs infantils 

2.4 Jocs esportius  

2.7 Senyalització i cartells 

2.8 Element de mobiliari 
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6.2.3 PAVIMENTS: 

3.1 Paviment dur 

3.2 Paviment granular 

3.3 Via verda 

3.4 Vorada 

 

6.2.4 INSTAL·LACIONS:  

 

4.1 Embornal, cuneta  

4.2 Escomesa i comptador d’aigua 

4.3 Programador de reg 

4.4 Arqueta i tapa 

4.5 Sector de reg: estacions i emissors 

4.6 Boca de reg 

4.7 Font 

 

6.2.5 CONSTRUCCIONS: 

5.1 Barana i tanca 

5.2 Mur 

5.3 Element construït 

 

6.2.6 SERVEI D’EMPRESA: 

6.1 Personal  

6.2 Equip gestor 
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6.3 METODOLOGIA 

 

Mensualment, la Direcció Facultativa realitzarà una valoració de la qualitat dels 

objectes per cada una de les zones a mantenir en base als lots de mostra i als 

nivells de qualitat fixats en el present model (veure apartat 6.4). 

L’equip d’inspectors del control de qualitat efectua una inspecció mensual de les 

parts de cada zona de manteniment més desfavorables respectant la grandària 

dels lots per cada objecte en concret. Es genera una incidència amb la 

puntuació corresponent, depenent de l’estat de l’objecte que es valora. Tota 

incidència té associada una observació o descripció de la incidència, una 

fotografia i la ubicació de la zona on s’observa la incidència. 

 La valoració dels objectes comportarà la puntuació de tots els paràmetres que 

el composin.  

A cada zona en concret es valorarà els paràmetres, objectes i àmbits específics 

que hi ha.  

Els paràmetres de qualitat poden adoptar els següents valors: 

  

Acceptable:  50 

Inacceptable: 30 

 Crític:   10  

 

La valoració de qualitat de cadascun dels objectes d’una zona s’obtindrà 

mensualment calculant la mitjana aritmètica de les puntuacions dels seus 

paràmetres durant el mes. Així mateix, la mitjana aritmètica mensual dels 

objectes de qualitat de cada àmbit s’utilitzarà com el seu indicador de qualitat. 
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No obstant això, es contemplen les següents excepcions: 

 

- Si 2 paràmetres tenen una puntuació de crític (10), tot l’objecte a que fa 

referència es considerarà com a  crític (10). 

 

- Si 2 objectes obtenen una valoració de crític (10), tot l’àmbit a què pertany 

es considerarà crític (10). 

 

- Si 2 àmbits obtenen una valoració de crític (10), tota la zona és crítica (10). 

 

Les puntuacions de cada àmbit s’obtindran per l’agregació dels objectes que 

l’integren, i les puntuacions de cada objecte vindran donades per la composició 

dels paràmetres que el formen.  

 

La valoració de qualitat de cada zona s’obtindrà mitjançant la fórmula de l’Índex 

de Qualitat (IQ). Aquesta fórmula varia segons es tracti dels diferents sectors, 

tal com s’indica a continuació: 

 

Les diferències entre els sectors fan que la valoració del diferents àmbits no 

sigui igual, es dóna més importància a aquells àmbits que tenen més pes en 

cada sector segons la seva tipologia, usos que tenen i superfície. 

 

- Sector 1: Parcs, Jardins i Places: 

IQ = 25% Jardineria + 20% Mobiliari + 20% Paviments + 15% 

Instal·lacions + 10% Construccions + 10% Servei Empresa  

 

Les diferències que hi ha entre àmbits no són molt grans, ja que en parcs, 

jardins o places es dóna una importància similar a la jardineria, al mobiliari o als 

paviments ja que són els factors més importants en proporció dins de les seves 

zones. 
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- Sector 2: Parterres, escales i passadissos: 

IQ = 35% Jardineria + 10% Mobiliari + 20% Paviments + 10% 

Instal·lacions +15%  Construccions + 10% Servei Empresa. 

 

En els parterres, escales i passadissos la jardineria té un pes més important ja 

que es troba en més proporció que els altres àmbits, seguit dels paviments per 

la importància de seguretat que representen en escales i passadissos.   

 

- Sector 3: Jardineres: 

IQ = 50% Jardineria + 40% Mobiliari + 10% Servei Empresa 

 

En les jardineres la importància només recau en tres àmbits, ja que no n’hi ha 

més. La jardineria obté el percentatge més alt degut a que visualment és el 

factor més rellevant. 

 

Amb les incidències amb un nivell de qualitat no admissible (inacceptable o 

crític) que són detectades en les inspeccions mensuals, la Direcció Facultativa 

genera l’Informe d’inacceptables de cada zona on es detallen aquestes 

incidències amb el seu corresponent nivell de qualitat. El contractista haurà de 

resoldre les incidències atenent les instruccions de la DF i les ordres de treball 

(OT), les quals tindran un termini d’execució. La no solució de les incidències 

detectades el mes anterior i la no execució de les Ordres de Treball en el 

termini fixat seran puntuades en la valoració de qualitat baixant el seu valor 

mensualment. 

 

En el cas que el contractista detecti desperfectes o danys produïts per 

vandalisme, mal ús, o altres causes no atribuïbles a un mal servei de 

manteniment, ho comunicarà a la DF, la qual podrà apartar el paràmetre o 

objecte afectat de la valoració i donarà instruccions al respecte.  
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La valoració de qualitat no inclourà les puntuacions dels paràmetres que 

estiguin en un estat que no és imputable al contractista, el qual pot ser: 

 

- Pendent: Incidències en espera de ser resoltes per part del contractista, 

l’Ajuntament o tercers.  

 

- En curs: Incidències que estan sent corregides durant la inspecció i dins del 

termini d’execució acordat amb la DF.  

 

- Incidència no contrastada (INC): Estat d’un paràmetre inspeccionat i 

puntuat en el mes anterior i que no ha estat verificada la seva resolució.  

 

- Ordre de treball (OT): Ordre donada per la DF a realitzar pel contractista 

sobre un objecte de qualitat i amb un termini d’execució fixat. 

 

 

Mensualment es realitza una reunió prèvia de coordinació entre la direcció 

facultativa per analitzar el llistat d’incidències de cada una de les zones 

inspeccionades, i donar, en cas de ser necessari, les pertinents ordres de 

treball. 

Es convoca una reunió amb els tècnics de l’empresa encarregada del 

manteniment i es comenten les incidències. D’aquesta reunió, amb les 

justificacions del contractista, s’obté el llistat definitiu i s’obtenen les 

puntuacions finals de cada una de les zones inspeccionades. Aquestes 

valoracions afectaran a la certificació destinada per cada zona. 
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6.4 PARÀMETRES I NIVELLS DE QUALITAT 

 

6.4.1.  Jardineria 

A.  ARBRES - PALMERES 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat dels arbres i les palmeres es 

consideraran lots de 20 unitats. 

 

• Neteja i Escocell: 

Definició: presència de males herbes, fulles o objectes en l’escocell. Estat de les 

peces que delimiten l’escocell. 

Tipus d’anàlisi: visual 

Definicions prèvies: 

- Objecte perillós: qualsevol objecte o substància que per la seva naturalesa 

pugui produir danys en els usuaris, com són vidres, xeringues, etc. 

- Objecte no perillós: qualsevol objecte o substància no perillosa que embruti i 

doni un aspecte descuidat, com són llaunes, papers, plàstics, excrements, 

etc. 

 

 Puntuació:  

- Acceptable (50): menys del 5% dels arbres amb grafits o taques, escocells 

nets de fulles, males herbes i qualsevol tipus d’objecte, sòl descompactat, 

les peces de delimitació en bon estat.  

  

- Inacceptable (30): entre el 5 i 15% dels arbres amb grafits o taques, 

escocells amb un gruix entre 5 i 15 cm de fulles o males herbes en menys 

del 50% de la seva superfície o de menys de 30 cm d’alçada o amb menys 

de 3 objectes no perillosos per escocell o sòl compactat o manca alguna 

peça de delimitació però sense perill per l’usuari. 

- Crític (10): més del 15% dels arbres amb grafits o taques, escocell cobert 

amb més de  15 cm de fulles o males herbes en més del 50% de la seva 
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superfície o de més de 30 cm d’alçada o més de 3 objectes no perillosos per 

escocell o presència d’algun objecte perillós o alguna de les peces de 

delimitació comportant perill per l’usuari. 

 

• Esporga i formació:  

Definició: Arbres ben formats i sense branques seques. 

Tipus d’anàlisi: visual. 

Puntuació:  

- Acceptable (50): sense presència de brancatge sec i cap element que 

comporti perill per als usuaris. 

- Inacceptable (30): presència de brancatge  sec, sempre i quan no comporti 

perill per als usuaris.  

- Crític (10): presència de brancatge que comporti perill per als usuari.  

 

• Estat fitosanitari i entutorat: 

Definició: arbres sense plagues ni malalties, i estat dels tutors i elements 

d’entutorat. 

Tipus d’anàlisi: visual i, segons el cas, analític. 

Puntuació: 

- Acceptable (50): sense presència de malalties ni plagues, tutors (en el cas 

de ser necessaris) en bon estat, sense provocar ferides als arbres. 

- Inacceptable (30): menys del 15% del lot amb presència d’afecció, menys 

del 20% dels tutors sense ús i sense presentar ferides ni perill. 

- Crític (10): més del 15% del lot amb presència afecció, més del 20% dels 

tutors sense ús o presentant ferides o perill. 

 

• Falles: 

Definició: nombre d’arbres inexistents o arbres existents morts. 

Tipus d’anàlisi: visual 
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Puntuació:  

- Acceptable (50): cap falla o arbre mort.  

- Inacceptable (30): menys del 15% del lot són falles. 

- Crític (10): més del 15% del lot són falles.  

 

B.  ARBUSTOS 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat dels arbusts es consideraran lots de 

20 m2 de superfície. 

 

• Neteja i males herbes: 

Definició: presència de males herbes, fulles o objectes entre els arbusts. 

Tipus d’anàlisi: visual 

Puntuació:  

- Acceptable (50): sense presència d’objectes perillosos o no, poca presència 

de fulles i sense presència de males herbes.   

- Inacceptable (30): presència de menys de 10 objectes no perillosos, amb 

menys d’un 25 % superfície de males herbes o de menys de 40 cm d’alçada 

o amb menys de 10 cm de gruix de fulles.  

- Crític (10): presència de més de 10 objectes no perillosos o algun de 

perillós, amb més d’un 25 % superfície de males herbes o de més de 40 cm 

d’alçada o amb més de 10 cm de gruix de fulles. 

 

• Esporga i retall:  

Definició: masses arbustives ben formades, sense brancatge sec.  

Tipus d’anàlisi: visual. 

Puntuació:  

- Acceptable (50): sense presència de brancatge sec i cap element que 

comporti perill per als usuaris. 

- Inacceptable (30): presència de brancatge  sec, sempre i quan no comporti 

perill per als usuaris.  
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- Crític (10): presència de brancatge que comporti perill per als usuari.  

 

• Estat fitosanitari i entutorat: 

Valoració idèntica a la definida en l’apartat: estat fitosanitari d’arbre, 

considerant el paquet de mostra format per 20 m2 d’arbusts. 

 

• Falles i recobriment: 

Definició: número d’unitats inexistents, arbusts morts o percentatge de 

superfície sense coberta arbustiva.  

Tipus d’anàlisi: visual 

Puntuació:  

- Acceptable (50): la superfície del lot està coberta i sense plantes mortes. 

- Inacceptable (30): menys del 20% de la superfície del lot descoberta o amb 

menys del 10% arbusts morts. 

- Crític (10): més del 20% de superfície descoberta o amb més del 10% 

d’arbustos morts. 

C.  GESPA 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat de la gespa, tractant-les com a 

gespes de categoria C segons NTJ, es consideraran lots de 20 m2 de superfície. 

 

• Neteja: 

Definició: presència de restes vegetals o d’altres objectes. 

Tipus d’anàlisi: visual i quantitatiu. 

Puntuació: 

- Acceptable (50): absència d’objectes perillosos o menys de 5 objectes no 

perillosos  i sense restes de fulles o altres restes vegetals. 

- Inacceptable (30): presència de 5 a 10  objectes no perillosos o menys de 

20% de la superfície coberta per fulles o altres restes vegetals. 
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- Crític (10): presència d’un o més objectes perillosos o  més de 10 objectes 

no perillosos o més del 20 % de la superfície totalment coberta per fulles o 

altres restes vegetals. 

 

• Estat fitosanitari: 

Definició: gespes sense plagues ni malalties. 

Tipus d’anàlisi: visual i, segons el cas, analític. 

Puntuació: 

-    Acceptable (50): sense presència de malalties ni plagues. 

-    Inacceptable (30): menys del 15% del lot amb presència d’afecció. 

-    Crític (10): més del 15% del lot amb presència afecció. 

 

• Males herbes: 

Definició: presència i alçada de males herbes 

Tipus d’anàlisi: visual i mètric 

Puntuació: 

- Acceptable (50): males herbes inapreciables. 

- Inacceptable (30): menys del 25% de superfície amb males herbes o males 

herbes de menys de 25 cm d’alçada.  

- Crític (10): més del 25% de superfície amb males herbes o males herbes de 

més de 25 cm d’alçada o presència de males herbes perilloses (amb punxes 

o urticans). 

 

• Recobriment, homogeneïtat i uniformitat: 

Definició: superfície sense coberta de gespa, homogeneïtat de la composició 

florística de la coberta i uniformitat del terreny. 

Tipus d’anàlisi: visual 

Puntuació:  

- Acceptable (50): superfície homogènia, totalment coberta i terreny 

uniforme. 
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- Inacceptable (30): menys del 25% d’heterogeneïtat en la seva composició, 

menys del 10% de la superfície sense coberta o irregularitats en el terreny 

sense comportar perill per l’usuari. 

- Crític (10): més del 25% d’heterogeneïtat en la seva composició, més del 

10% de la superfície sense coberta o irregularitats en el terreny comportant 

perill per l’usuari. 

 

• Alçada i Contorn: 

Definició: alçada mitjana de la gespa i regularitat del seu contorn. 

Tipus d’anàlisi: visual i mètric 

Puntuació: 

- Acceptable (50): de 3 a 8 cm d’alçada i tot el contorn retallat i uniforme. 

- Inacceptable (30): de 8 a 12 cm d’alçada o contorn irregular o sense 

retallar, amb invasió dels paviments en menys de 20cm en algun punt. 

- Crític (10): menys de 3 cm o més de 12 cm d’alçada o contorn irregular o 

sense retallar, amb invasió dels paviments major a 20 cm en algun punt. 

 

D.  PRAT NO REGAT 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat dels prats no regats, tractant-se 

com a prats de categoria E segons NTJ,  es consideraran lots de 20 m2 de 

superfície. 

 

• Neteja: 

Definició: presència de restes vegetals o d’altres objectes. 

Tipus d’anàlisi: visual i quantitatiu. 

Puntuació: 

- Acceptable (50): absència d’objectes perillosos o menys de 5 objectes no 

perillosos i sense restes de fulles o altres restes vegetals. 

- Inacceptable (30): presència de 5 a 10 objectes no perillosos o menys de 

20% de la superfície coberta per fulles o altres restes vegetals. 
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- Crític (10): presència d’un o més objectes perillosos o  més de 10 objectes 

no perillosos o més del 20% de la superfície totalment coberta per fulles o 

altres restes vegetals. 

 

• Recobriment i uniformitat: 

Definició: superfície sense coberta vegetal i uniformitat del terreny. 

Tipus d’anàlisi: visual 

Puntuació:  

- Acceptable (50): menys del 15% de la superfície amb manca de recobriment 

i amb uniformitat en el terreny. 

- Inacceptable (30): entre el 15 i 30% de superfície amb manca de 

recobriment o irregularitats en el terreny sense comportar perill per l’usuari. 

- Crític (10): més del 30% de superfície amb manca de recobriment o 

irregularitats en el terreny comportant perill per l’usuari. 

 

• Alçada i Contorn: 

Definició: alçada del prat no regat. 

Tipus d’anàlisi: mètric 

Puntuació:  

- Acceptable (50): de 5 a 25 cm d’alçada i contorn retallat. 

- Inacceptable (30): de 25 a 35 cm d’alçada o algun punt del contorn no 

retallat. 

- Crític (10): menys de 5 cm o més de 35 cm d’alçada o varis punts del 

contorn no retallats.  

 

6.4.2.    Mobiliari  

A.  BANCS I TAULES  

Per la valoració dels paràmetres de qualitat dels bancs i taules (inclou qualsevol 

tipologia de seient) es considerarà com a lot el 20% dels bancs i taules de la 

zona a valorar. 
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• Neteja, pintura: 

Definició: estat de la pintura o vernís i quantitat de marques, brutícia o grafits.  

Tipus d’anàlisi: visual 

Puntuació:  

- Acceptable (50): pintura o vernís en bon estat i sense marques ni brutícia o 

grafits. 

- Inacceptable (30): menys del 20% dels elements del lot amb la pintura o 

vernís en mal estat o amb marques, brutícia o grafits. 

- Crític (10): més del 20% dels elements del lot amb la pintura o vernís en 

mal estat o amb marques, brutícia o grafits. 

 

• Estat i ús: 

Definició: elements trencats i pèrdua de la funcionalitat de l’element. 

Tipus d’anàlisi: visual 

Puntuació: 

- Acceptable (50): bancs i taules del lot sense cap element trencat. 

- Inacceptable (30): menys del 20% dels elements del lot amb algun element 

trencat, però no suposa perill ni pèrdua de funcionalitat. 

- Crític (10): més del 20% dels elements del lot amb algun element trencat 

que suposa un perill important per l’usuari o pèrdua de funcionalitat. 

B.  PAPERERA 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat de les papereres es considerà com 

a lot el 20% de les papereres de la zona a valorar. 

 

• Neteja i pintura: 

Definició: contingut de residus, quantitat de marques, brutícia o grafits en 

l’estructura i estat de la pintura.  

Tipus d’anàlisi: visual 

Puntuació:  
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- Acceptable (50): papereres del lot amb l’estructura neta, bossa ben 

col·locada, nivell de residus dins dels límits i pintura en bon estat. 

- Inacceptable (30): menys del 20% dels elements del lot amb la pintura en 

mal estat o amb marques o grafits, amb l’estructura bruta, bossa mal 

col·locada o inexistent, alt nivell de residus sense sobreeixir. 

- Crític (10): més del 20% dels elements del lot amb la pintura en mal estat o 

amb marques o grafits, amb l’estructura molt bruta, nivell de residus 

totalment sobreeixint o presència de lixiviats.  

 

• Estat i ús: 

Definició: elements trencats i pèrdua de la funcionalitat de l’element. 

Tipus d’anàlisi: visual 

Puntuació: 

- Acceptable (50): papereres del lot sense cap element trencat. 

- Inacceptable (30): menys del 20% dels elements del lot amb algun element 

trencat, però no suposa perill ni pèrdua de funcionalitat. 

- Crític (10): més del 20% dels elements del lot amb algun element trencat 

que suposa un perill important per l’usuari o pèrdua de funcionalitat. 

 

C.  JOCS INFANTILS  

Per la valoració dels paràmetres de qualitat dels jocs infantils es considerarà 

com a lot de mostra tot un conjunt de jocs infantils.  

 

• Neteja i Pintura: 

Definició: estat de la pintura o vernís i quantitat de marques, brutícia o grafits. 

Inclou la neteja del sorral. 

Tipus d’anàlisi: visual 

Puntuació:  

- Acceptable (50): marques, brutícia o grafits inapreciables i pintura en bon 

estat. Sorral amb absència de qualsevol tipus d’objecte. 
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- Inacceptable (30): marques, brutícia o grafits que ocupen menys del 20% 

de la superfície però pintura en bon estat. Sorral amb menys de 10 sòlids no 

perillosos. 

- Crític (10): marques, brutícia o grafits que ocupen més del 20% de la 

superfície o pintura deficient. Sorral amb més de 10 sòlids no perillosos o un 

o més de perillosos. 

 

• Estat i ús: 

Definició: elements trencats i pèrdua de funcionalitat del joc i el sorral. 

Tipus d’anàlisi: visual 

Puntuació: 

- Acceptable (50): joc en bon estat i sense elements trencats. Sorral 

descompactat i rasclonat o paviment de seguretat en bon estat. 

- Inacceptable (30): algun element trencat  o inexistent que impedeix el seu 

ús sense comportar perill. Sorral mínimament compactat o paviment de 

seguretat amb fissures sense comportar perill per l’usuari. 

- Crític (10): algun element trencat que pot comportar perill per l’usuari. 

Sorral compactat o amb manca de material o paviment de seguretat en mal 

estat comportant perill per l’usuari. 

 

D.  ELEMENT ESPORTIU 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat dels elements esportius es 

considerarà com a lot de mostra tot un conjunt de jocs o una unitat 

independent.  

 

• Neteja i pintura: 

Definició: estat de la pintura o vernís i quantitat de marques, brutícia o grafits.  

Tipus d’anàlisi: visual 

 

 



Memòria 
Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (E.S.A.B.)   
Sistema de Control de Qualitat dels Espais Verds de Santa Coloma de Gramenet 
 
 

 37

Puntuació:  

- Acceptable (50): marques, brutícia o grafits inapreciables i pintura en bon 

estat.  

- Inacceptable (30): marques, brutícia o grafits que ocupen menys del 20% 

de la superfície però pintura en bon estat.  

- Crític (10): marques, brutícia o grafits que ocupen més del 20% de la 

superfície o pintura deficient.  

 

• Estat i ús: 

Definició: elements trencats i pèrdua de funcionalitat del joc esportiu. 

Tipus d’anàlisi: visual 

Puntuació: 

- Acceptable (50): joc en bon estat i sense elements trencats.  

- Inacceptable (30): algun element trencat  o inexistent que impedeix el seu 

ús sense comportar perill.  

- Crític (10): algun element trencat que pot comportar perill per l’usuari.  

 

 

E.  SENYALITZACIÓ I CARTELLS 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat de senyalitzacions i cartells es 

consideraran lots formats pel 20% de les senyals i cartells de la zona a valorar. 

 

• Neteja i Estat: 

Definició: estat de l’element i quantitat de marques, brutícia i grafits. 

Tipus d’anàlisi: visual i quantitatiu. 

Puntuacions: 

- Acceptable (50): senyals i cartells en bon estat, sense marques, brutícia ni 

grafits.  
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- Inacceptable (30): menys del 20% dels elements del lot, amb marques, 

brutícia o grafits o algun element trencat, però mantenint la seva funció 

sense suposar perill. 

- Crític (10): més del 20% dels elements del lot amb marques, brutícia o 

grafits, senyal no llegible o element trencat que anul·la la seva funció o 

suposa perill per l’usuari. 

 

F.  ELEMENT DE MOBILIARI 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat dels elements de mobiliari 

(aparcaments per bicicletes, pilons i cadenats... o qualsevol element sense 

necessitat de muntatge i de fàcil substitució) es considerarà com a lot el 20% 

dels elements de la zona a valorar. 

 

• Neteja: 

Definició: estat de la pintura o vernís i quantitat de marques, brutícia o grafits.  

Tipus d’anàlisi: visual 

Puntuació:  

- Acceptable (50): pintura a vernís en bon estat i sense marques ni brutícia o 

grafits. 

- Inacceptable (30): menys del 20% dels elements del lot amb la pintura o 

vernís en mal estat o amb marques, brutícia o grafits. 

- Crític (10): més del 20% dels elements del lot amb la pintura o vernís en 

mal estat o amb marques, brutícia o grafits. 

 

• Estat: 

Definició: elements trencats i pèrdua de la funcionalitat de l’element. 

Tipus d’anàlisi: visual 
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Puntuació: 

- Acceptable (50): elements del lot sense cap element trencat ni deformat. 

- Inacceptable (30): menys del 20% dels elements del lot amb algun element 

trencat o deformat, però no suposa perill ni pèrdua de funcionalitat. 

- Crític (10): més del 20% dels elements del lot amb algun element trencat 

que suposa un perill important per l’usuari o pèrdua de funcionalitat. 

 

 

6.4.3.  Paviments 

 

A. PAVIMENT DUR 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat dels paviments durs es 

consideraran lots de 20 m2 de superfície.  

 

• Neteja:  

Definició: presència de restes de vegetals, d’objectes o de marques, brutícia o 

grafits.  

Tipus d’anàlisi: visual 

Puntuació: 

- Acceptable (50): cap objecte perillós, menys de 5 objectes no perillosos, 

absència de restes vegetals i cap marca, brutícia o grafit en la seva 

superfície.  

- Inacceptable (30): cap objecte perillós, de 5 a 10 objectes no perillosos, 

presència de concentracions de restes vegetals o marques, brutícia o grafits 

ocupant menys del 20% de la superfície. 

- Crític (10): presència d’un o més objectes perillosos, més de 10 objectes no 

perillosos, superfície totalment coberta per restes vegetals o marques, 

brutícia o grafits ocupant més del 20% de la superfície. 
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• Estat: 

Definició: estat del material o de les peces que formen en paviment. 

Tipus d’anàlisi: visual 

Puntuació:  

- Acceptable (50): paviment sense manca de peces i sense esquerdes. 

- Inacceptable (30): paviment amb manca de peces en menys del 10 % de la 

superfície o esquerdes sense comportar perill per l’usuari. 

- Crític (10): manca de peces en més del 10% de la superfície o esquerdes 

comportant perill per l’usuari. 

 

• Males herbes: 

Definició: juntes amb males herbes. 

Tipus d’anàlisi: visual i mètric. 

Puntuació:  

- Acceptable (50): juntes sense males herbes. 

- Inacceptable (30): menys del 20% de les juntes amb males herbes o males 

herbes de menys de 15 cm. 

- Crític (10): més del 20% de les juntes amb males o males herbes de més de 

15  cm d’alçada. 

B. PAVIMENT GRANULAR 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat dels paviments granulars es 

consideraran lots de 20 m2 de superfície. 

 

• Neteja: 

Definició: presència de restes de vegetals, d’objectes o brutícia.  

Tipus d’anàlisi: visual 

Puntuació: 

- Acceptable (50): cap objecte perillós, menys de 5 objectes no perillosos, 

absència de restes vegetals i brutícia.  
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- Inacceptable (30): cap objecte perillós, de 5 a 10 objectes no perillosos, 

presència de concentracions de restes vegetals o brutícia. 

- Crític (10): presència d’un o més objectes perillosos, més de 10 objectes no 

perillosos, superfície totalment coberta per restes vegetals o brutícia. 

 

• Estat: 

Definició: uniformitat i anivellament del material que el conforma. 

Tipus d’anàlisi: visual 

Puntuació: 

- Acceptable (50): cap erosió visible, superfície uniforme i a nivell. 

- Inacceptable (30): presència d’erosions o superfície per sota del nivell sense 

comportar perill per l’usuari. 

- Crític (10): erosions importants provocant xaragalls o superfície per sota del 

nivell comportant perill per l’usuari. 

 

• Males herbes: 

Definició: presència de males herbes. 

Tipus d’anàlisi: visual i mètric. 

Puntuació:  

- Acceptable (50): paviment sense males herbes. 

- Inacceptable (30): menys del 20% de la superfície amb males herbes o 

males herbes de menys de 20 cm. 

- Crític (10): més del 20% de la superfície amb males herbes o males herbes 

de més de 20  cm d’alçada. 

C.  VIA VERDA 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat de la via verda es consideraran lots 

de 20 m2 de superfície. 

 

• Neteja: 

Definició: presència de restes de vegetals, d’objectes o brutícia.  
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Tipus d’anàlisi: visual 

Puntuació: 

- Acceptable (50): cap objecte perillós, menys de 5 objectes no perillosos, 

absència de restes vegetals i brutícia.  

- Inacceptable (30): cap objecte perillós, de 5 a 10 objectes no perillosos, 

presència de concentracions de restes vegetals o brutícia. 

- Crític (10): presència d’un o més objectes perillosos, més de 10 objectes no 

perillosos, superfície totalment coberta per restes vegetals o brutícia. 

 

• Recobriment i Nivell de substrat: 

Definició: cobertura vegetal de les juntes i nivell de substrat de les juntes 

verdes. 

Tipus d’anàlisi: visual 

Puntuació: 

- Acceptable (50): juntes cobertes i substrat ben anivellat respecte el 

paviment dur. 

- Inacceptable (30): menys del 20% de les juntes sense recobriment o 

substrat en excés o fins a 2 cm per sota de les peces, sense comportar perill 

per l’usuari. 

- Crític (10): més del 20% de les juntes sense recobriment o substrat a més 

de 2 cm per sota de les peces o comportant perill per l’usuari. 

 

• Alçada: 

Definició: alçada mitjana de la gespa i regularitat del seu contorn. 

Tipus d’anàlisi: visual i mètric 

Puntuació: 

- Acceptable (50): de 3 a 8 cm d’alçada i tot el contorn retallat i uniforme. 

- Inacceptable (30): de 8 a 12 cm d’alçada o contorn irregular o sense 

retallar, amb invasió dels paviments en menys de 20cm en algun punt. 

- Crític (10): menys de 3 cm o més de 12 cm d’alçada o contorn irregular o 

sense retallar, amb invasió dels paviments major a 20 cm en algun punt. 
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• Estat: 

Definició: estat de les peces de la via verda. 

Tipus d’anàlisi: visual 

Puntuació:  

- Acceptable (50): paviment sense manca de peces. 

- Inacceptable (30): paviment amb manca de peces en menys del 10 % de la 

superfície.  

- Crític (10): manca de peces en més del 10% de la superfície. 

 

D.  VORADA 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat de les vorades es consideraran lots 

de 20 ml.  

 

• Neteja:  

Definició: presència de restes de vegetals, d’objectes o de marques, brutícia o 

grafits.  

Tipus d’anàlisi: visual 

Puntuació: 

- Acceptable (50): cap objecte perillós, menys de 5 objectes no perillosos, 

absència de restes vegetals i cap marca, brutícia o grafit en la seva 

superfície.  

- Inacceptable (30): cap objecte perillós, de 5 a 10 objectes no perillosos, 

presència de concentracions de restes vegetals o marques, brutícia o grafits 

ocupant menys del 20% de la superfície. 

- Crític (10): presència d’un o més objectes perillosos, més de 10 objectes no 

perillosos, superfície totalment coberta per restes vegetals o marques, 

brutícia o grafits ocupant més del 20% de la superfície. 
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• Estat: 

Definició: estat del material o de les peces que formen la vorada. 

Tipus d’anàlisi: visual 

Puntuació:  

- Acceptable (50): paviment sense manca de peces i sense esquerdes. 

- Inacceptable (30): paviment amb manca de peces en menys del 10 % de la 

superfície o esquerdes sense comportar perill per l’usuari. 

- Crític (10): manca de peces en més del 10% de la superfície o esquerdes 

comportant perill per l’usuari. 

 

6.4.4.   Instal·lacions 

A.  EMBORNAL I CUNETA 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat d’aquest objecte es considerarà 

com a lot el 20% de les unitats de la zona. Aquest objecte engloba qualsevol 

tipus d’embornals, cunetes d’obra vista, de terra o drenants amb graves. 

 

• Neteja: 

Definició: nivell de brutícia en embornals i cunetes. 

Tipus d’anàlisi: visual. 

Puntuació:  

- Acceptable (50): embornals amb menys del 10% de les sorreres ocupades o 

de les reixes obturades, cunetes amb herbes de menys de 5 cm d’alçada, 

cunetes drenants amb graves lleugerament brutes o amb una pèrdua de 

capacitat menor del 5%. 

- Inacceptable (30): embornals amb entre el 10 i 40% de les sorreres 

ocupades o reixes obturades, cunetes amb herbes entre 5 i 20 cm d’alçada, 

cunetes drenants amb graves obturades fins el 25% amb pèrdua d’entre el 

5 i 30% de la seva capacitat o existeixen objectes i obstruccions en el seu 

interior. 
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- Crític (10): embornals amb més del 40% de les sorreres ocupades o reixes 

obturades, cunetes amb herbes de més de 20 cm d’alçada, cunetes 

drenants amb graves obturades més del 25% amb pèrdua de més del 30% 

de la seva capacitat o existeixen en el seu interior objectes que obstrueixen 

clarament. 

 

• Estat: 

Definició: estat d’embornals i cunetes. 

Tipus d’anàlisi: visual. 

Puntuació:  

- Acceptable (50): embornals i cunetes amb presència de fissures o esquerdes 

però amb absència de filtracions. 

- Inacceptable (30): presència de petites fissures i despreniments que 

provoquen filtracions però no afecten a la seva funció, marcs despresos 

sense perill per als usuaris o reixes trencades i/o amb  deformacions sense 

perill pels usuaris, cunetes amb despreniments o deformacions que en cas 

de pluja provoquen desbordaments sense ocasionar desperfectes o cunetes 

drenants amb dispersió o manca de graves o amb geotèxtil visible. 

- Crític (10): presència d’esquerdes i despreniments que afecten a la seva 

funció, un marc desprès amb perill pels usuaris, una reixa trencada i/o amb 

deformacions amb perill pels usuaris, una reixa destapada o cunetes 

drenants amb tubs visibles . 

B.  ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA 

Per la valoració dels paràmetres de l’escomesa i el comptador d’aigua es 

considerarà com a lot una unitat. Aquest objecte fa referència a l’escomesa, a 

les tapes, al comptador i la seva arqueta i la xarxa de canonades generals 

d’aigua potable o de reg. 

 

 

 



Memòria 
Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (E.S.A.B.)   
Sistema de Control de Qualitat dels Espais Verds de Santa Coloma de Gramenet 
 
 

 46

• Neteja: 

Definició: nivell de brutícia en l’arqueta del comptador d’aigua. 

Tipus d’anàlisi: visual  

Puntuació:  

- Acceptable (50): arqueta sense acumulació d’aigua i mínima presència de 

llots. 

- Inacceptable (30): arqueta del comptador amb llots, aigua al fons o objectes 

estranys en el seu interior. 

- Crític (10): impossibilitat d’obrir l’arqueta del comptador degut al nivell de 

brutícia acumulat a les juntes de la tapa o dins d’aquesta. 

 

 

• Estat: 

Definició: estat d’escomesa, comptador d’aigua. 

Tipus d’anàlisi: visual  

Puntuació:  

- Acceptable (50): drenatge, marc i tapa d’arqueta i comptador en bon estat. 

- Inacceptable (30): mal funcionament del drenatge amb arqueta negada, 

marc desprès, oxidat o trencat sense comportar perill per l’usuari, tapa 

d’arqueta oxidada , trencada, deformada o mal col·locada sense comportar 

perill per l’usuari, petites pèrdues a les unions, manòmetre trencat, mal 

instal·lat o de funcionament incorrecte o el comptador no funciona 

correctament. 

- Crític (10): fuites en qualsevol dels elements, pèrdues sense detectar en la 

xarxa principal, no existeix manòmetre o marc desprès o tapa trencada o 

deformada comportant perill per l’usuari. 
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C.  PROGRAMADOR DE REG 

Per la valoració dels paràmetres de programador de reg es considerarà com a 

lot una unitat. Aquest objecte engloba els elements que permeten el control de 

les estacions de reg, ja sigui centralitzat amb subministrament elèctric o 

localitzat amb programador autònom. 

 

• Neteja: 

Definició: nivell de brutícia en el programador de reg 

Tipus d’anàlisi: visual  

Puntuació: 

- Acceptable (50): elements del programador nets. 

- Inacceptable (30): elements del programador bruts sense dificultar el seu 

ús. 

- Crític (10): brutícia que dificulta l’ús adequat del programador. 

 

• Estat: 

Definició: estat del programador de reg. 

Tipus d’anàlisi: visual  

Puntuació:  

- Acceptable (50): programació i control del reg i programador correctes per 

part de l’encarregat. 

- Inacceptable (30): indicis de manca de control del programador per part de 

l’encarregat, l’hora del programador no és correcta, manca la fulla de la 

programació de reg,  no funciona correctament una estació del programador 

central, la bateria del programador està esgotada. 

- Crític (10): El programa introduït al programador no correspon amb l’època 

de l’any, no funciona el programador central ni correctament més d’una 

estació del programador central, no funciona o no existeix un programador 

autònom o la bateria està esgotada. 
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D.  ARQUETA I TAPA 

Per la valoració dels paràmetres d’arqueta i tapa es considerarà com a lot una 

unitat del parc.  

 

• Neteja: 

Definició: nivell de brutícia d’arqueta i tapa. 

Tipus d’anàlisi: visual  

Puntuació:  

- Acceptable (50): arqueta amb el fons lliure de llots i aigua i tapa visible. 

- Inacceptable (30): arqueta amb llots, aigua al fons o objectes estranys en el 

seu interior o tapa no visible però localitzable. 

- Crític (10): tapa coberta no sent visible ni localitzable. 

 

• Estat: 

Definició: estat d’arqueta i tapa. 

Tipus d’anàlisi: visual  

Puntuació:  

- Acceptable (50): marc i tapa en bon estat i amb cargols, si escau, i a nivell 

amb el paviment. 

- Inacceptable (30): marcs despresos o tapes mal col·locades o sense 

assegurar amb cargols però sense comportar perill per l’usuari o una tapa 

està clarament enfonsada o aixecada respecte al paviment. 

- Crític (10): marc desprès o tapa oberta sense senyalitzar comportant perill 

per l’usuari. 

 

E.  SECTOR DE REG: ESTACIONS I EMISSORS 

Per la valoració dels paràmetres de sector de reg es considerarà com a lot una 

unitat. En aquest objecte es valora el capçal de reg, el volum que conté 

l’arqueta, la xarxa secundària i els emissors d’un sector. 
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• Neteja: 

Definició: nivell de brutícia en les estacions i emissors. 

Tipus d’anàlisi: visual  

Puntuació:  

- Acceptable (50): arqueta sense acumulació d’aigua i mínima presència de 

llots. 

- Inacceptable (30): arqueta del sector de reg amb llots, aigua al fons o 

objectes estranys en el seu interior. 

- Crític (10): impossibilitat d’obrir l’arqueta del sector de reg degut al nivell de 

brutícia acumulat a les juntes de la tapa o dins d’aquesta. 

 

• Estat: 

Definició: estat de les arquetes. 

Tipus d’anàlisi: visual  

Puntuació:  

- Acceptable (50): arqueta ben drenada, marc fixat, programador autònom 

regulat, unions sense pèrdues, filtres en goters nets, emissors amb el 

broquet adequat en bon estat i goteig enterrat. 

- Inacceptable (30): el drenatge de l’arqueta no funciona correctament estant 

negada, filtre lleugerament brut en estacions de goters, marc desprès, 

petites fuites a les unions posteriors de l’electrovàlvula, el programador 

autònom no està fixat i es mulla, les connexions elèctriques no estan 

aïllades correctament, manca el manòmetre a les estacions de goters, 

menys del 20% dels emissors estan trencats o els falta algun element, 

menys del 5% dels emissors no tenen el broquet adequat al sector que 

cobreixen o presència de pocs trams de goters descoberts. 

- Crític (10): marc desprès amb perill pels usuaris, fuites en unions anteriors a 

l’electrovàlvula, el programador autònom trencat, les connexions elèctriques 

no estan aïllades, vàlvula tancada sense coneixement previ o sense cap 

causa aparent, més del 20% dels emissors estan trencats o els falta algun 
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element, més del 5% dels emissors no tenen el broquet adequat al sector 

que cobreixen o molts trams de goters descoberts. 

 

F.  BOCA DE REG 

Per la valoració dels paràmetres de boca de reg es considerarà com a lot totes 

les unitats del parc. 

 

• Neteja: 

Definició: nivell de brutícia de la boca de reg. 

Tipus d’anàlisi: visual  

Puntuació:  

- Acceptable (50): boca de reg sense acumulació d’aigua i mínima presència 

de llots. 

- Inacceptable (30): boca de reg amb llots, aigua al fons o objectes estranys 

en el seu interior. 

- Crític (10): impossibilitat d’obrir la boca de reg degut al nivell de brutícia 

acumulat a les juntes de la tapa o dins d’aquesta. 

 

• Estat: 

Definició: estat de la boca de reg. 

Tipus d’anàlisi: visual  

Puntuació:  

- Acceptable (50): boques de reg visibles, amb les tapes presents i ajustades, 

sense pèrdues d’aigua i a nivell respecte al paviment. 

- Inacceptable (30): boca de reg coberta però localitzada, menys del 25% de 

les boques tenen la tapa trencada o mal ajustada, menys del 5% de les 

boques no tenen tapa, menys del 5% de les boques perden aigua 

lleugerament, alguna boca de reg està mal fixada, clarament enfonsada o 

aixecada respecte al paviment, sense comportar perill per l’usuari.  
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- Crític (10): boca de reg coberta i no localitzada, més del 25% de les boques 

tenen la tapa trencada o mal ajustada, més del 5% de les boques no tenen 

tapa, més del 5% de les boques perden aigua lleugerament, una boca de 

reg perd aigua clarament o està molt enfonsada o aixecada respecte al 

paviment comportant perill per usuari. 

 

G.  FONT 

Per la valoració dels paràmetres de font d’aigua potable es considerarà com a 

lot el 20% de les unitats del parc. 

 

• Neteja: 

Definició: marques, brutícia i grafits de les fonts. 

Tipus d’anàlisi: visual  

Puntuació:  

- Acceptable (50): absència de marques, brutícia i grafits, vas net i reixa amb 

menys del 10% d’obturació. 

- Inacceptable (30): marques, brutícia i grafits en menys del 30% de la 

superfície, vas brut, presència de verdet al broquet o reixa obturada menys 

del 40% . 

- Crític (10): marques, brutícia i grafits que ocupen més del 30% de la 

superfície, reixa obturada més del 40%. 

 

 

• Estat: 

Definició: estat de la font. 

Tipus d’anàlisi: visual  

Puntuació:  

- Acceptable (50): l’aigua surt sense esquitxar ni formar bassal a peu de font i 

cos en bon estat. 
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- Inacceptable (30): l’aigua esquitxa o surt amb dificultat, zones oxidades al 

cos de la font, l’aixeta no tanca correctament i goteja, es necessita molt 

esforç per tal d’obrir la font, es forma un bassal a peu de font que impedeix 

l’accés, el vas està trencat o reixa trencada i/o deformada sense comportar 

perill per l’usuari. 

- Crític (10): zones oxidades pròximes a la sortida d’aigua , els mecanismes 

de la font no funcionen, l’aigua no surt o raja contínuament, existència 

d’una fuita a l’interior de la font o reixa destapada, trencada i/o deformada 

comportant perill per l’usuari. 

 

6.4.5.  Construccions 

A.  BARANA I TANCA 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat d’aquest objecte es consideraran 

lots de 10 ml. Aquest objecte fa referència a baranes i tancaments de recintes. 

 

• Neteja i pintura: 

Definició: estat de la pintura i quantitat de marques, brutícia o grafits.  

Tipus d’anàlisi: visual. 

Puntuació:  

- Acceptable (50): pintura en bon estat i sense marques ni brutícia o grafits. 

- Inacceptable (30): menys del 20% de la superfície amb la pintura en mal 

estat o amb marques, brutícia o grafits. 

- Crític (10): més del 20% de la superfície amb la pintura en mal estat o amb 

marques, brutícia o grafits. 

 

• Estat i ús: 

Definició: elements trencats i pèrdua de la funcionalitat de l’element. 

Tipus d’anàlisi: visual 

Puntuació: 

- Acceptable (50): baranes i tanques sense cap element trencat. 
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- Inacceptable (30): menys del 20% de la superfície amb algun element 

trencat, però no suposa perill ni pèrdua de funcionalitat. 

- Crític (10): més del 20% de la superfície amb algun element trencat que 

suposa un perill important per l’usuari o pèrdua de funcionalitat. 

 

B.  MUR 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat d’aquest objecte es consideraran 

lots de 10 ml.  

 

• Neteja: 

Definició: estat de la pintura i quantitat de marques, brutícia o grafits.  

Tipus d’anàlisi: visual. 

Puntuació:  

- Acceptable (50): pintura en bon estat i sense marques ni brutícia o grafits. 

- Inacceptable (30): menys del 20% de la superfície amb la pintura en mal 

estat o amb marques, brutícia o grafits. 

- Crític (10): més del 20% de la superfície amb la pintura en mal estat o amb 

marques, brutícia o grafits. 

 

• Estat: 

Definició: elements trencats i estat general. 

Tipus d’anàlisi: visual 

Puntuació: 

- Acceptable (50): cap element trencat. 

- Inacceptable (30): menys del 20% de la superfície amb algun element 

trencat, però no suposa perill ni pèrdua de funcionalitat. 

- Crític (10): més del 20% de la superfície amb algun element trencat que 

suposa un perill important per l’usuari o pèrdua de funcionalitat. 

 



Memòria 
Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (E.S.A.B.)   
Sistema de Control de Qualitat dels Espais Verds de Santa Coloma de Gramenet 
 
 

 54

C.  ELEMENT CONSTRUÏT 

Per la valoració dels paràmetres de qualitat d’aquest objecte es considerarà 

com a lot una unitat. Aquest objecte fa referència a pèrgoles, escenaris, 

escultures,  ponts, conjunt d’esglaons no associat a cap paviment dur, etc. 

 

• Neteja: 

Definició: estat de la pintura i quantitat de marques, brutícia o grafits.  

Tipus d’anàlisi: visual. 

Puntuació:  

- Acceptable (50): pintura en bon estat i sense marques ni brutícia o grafits. 

- Inacceptable (30): menys del 20% de la superfície amb la pintura en mal 

estat o amb marques, brutícia o grafits. 

- Crític (10): més del 20% de la superfície amb la pintura en mal estat o amb 

marques, brutícia o grafits. 

 

• Estat i ús: 

Definició: elements trencats i estat general. 

Tipus d’anàlisi: visual 

Puntuació: 

- Acceptable (50): cap element trencat. 

- Inacceptable (30): menys del 20% de la superfície amb algun element 

trencat, però no suposa perill ni pèrdua de funcionalitat. 

- Crític (10): més del 20% de la superfície amb algun element trencat que 

suposa un perill important per l’usuari o pèrdua de funcionalitat. 

 

 

6.4.6.   Servei d’Empresa 

Per la valoració d’aquest àmbit de qualitat es consideraran totes les gestions i 

feines de manteniment realitzades pel contractista no atribuibles a objectes de  

les zones a valorar. 
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6.4.6.1. Personal 

A.  SEGURETAT I SALUT: 

Definició:  

- Presència d’objectes perillosos per la salubritat en general. 

- Realització de feines de manteniment sense mesures de protecció 

adequades pels operaris o pels usuaris de l’espai públic. 

- Incompliment del Pla de Seguretat i Salut. 

 

Tipus d’anàlisi: visual 

Puntuació:  

En cas de detectar qualsevol de les deficiències definides anteriorment, la 

valoració d’aquest paràmetre serà directament greu (30), descendint a crític 

(10) en cas de ser reiteratives o comportar perill. 

 

B.  ASPECTE I TRACTE: 

Definició:  

- Uniforme i aspecte dels operaris. 

- Queixes o reclamacions dels usuaris respecte al personal del servei. 

 

Tipus d’anàlisi: visual i reclamacions del usuaris 

Puntuació:  

La valoració d’aquest paràmetre anirà descendint gradualment, de acceptable a 

crític, a mida que es detectin mancances no justificables o reiteratives. 

 

C.  PROFESSIONALITAT: 

Definició: grau de professionalitat i coneixement dels criteris tècnics necessaris 

pel correcte manteniment, sent el principal responsable el personal. 

- Deficiències en l’execució i/o acabat de les feines de manteniment. 
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- Incompliment del Plec de Condicions Tècniques o dels criteris marcats per la 

DF en vers al manteniment. 

 

Tipus d’anàlisi: segons el resultat de les observacions realitzades. 

Puntuació:  

En cas de detectar qualsevol de les deficiències definides anteriorment, la 

valoració d’aquest paràmetre serà directament greu (30), descendint a crític 

(10) en cas de ser reiteratives o de comportar perill per l’usuari o operari. 

 

6.4.6.2. Equip gestor 

 

RIGOR I FIABILITAT 

Definició: avaluació del nivell de fiabilitat de l’empresa en el compliment dels 

programes i compromisos, sent el principal responsable l’equip gestor. 

- Compliment de les Ordres de Treball  

- Lliurament i/o execució de pressuposts 

- Lliurament de documentació sol·licitada per la DF. 

- Comunicació d’incidències a la DF. 

- Capacitat de reacció de l’empresa davant situacions d’emergència. 

 

Tipus d’anàlisi: segons el resultat de les observacions realitzades per la DF. 

Puntuació: la valoració es determinarà en funció de la desviació del compliment 

del programes de manera sistemàtica i dependrà de la transcendència de les 

mateixes i de la magnitud dels retards.
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7. CERTIFICACIÓ 

 

7.1 DEFINICIONS 

 
Es defineixen els següents conceptes: 

 

Manteniment conductiu: Consisteix en aquelles tasques periòdiques 

que es fan de manera rutinària descrites en els plans mensuals, pròpies de la 

jardineria, el mobiliari,etc. 

 

Manteniment preventiu: Consisteix en aquelles tasques que es 

realitzen de manera preventiva per tal d’evitar possibles problemes posteriors. 

 

Manteniment correctiu: Consisteix en aquelles tasques que es 

realitzen a conseqüència d’un deteriorament, degradament o per un mal ús. 

 

Millores: Consisteix en aquelles tasques realitzades per modificar 

aspectes de les zones, no atribuïbles als anteriors casos. 
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7.2 GENERALITATS 

 
Les feines que conformin el manteniment conductiu i preventiu de cada mes 

estaran relacionades i valorades en el Pla Mensual de treball i seran retribuïdes 

en base a aquest, estant subjectes a possibles deduccions segons els resultats 

obtinguts en el Control de Qualitat.  

 

La relació valorada dels treballs a certificar es realitzarà d’acord amb les 

previsions establertes en el pla mensual dels treballs i les ordres donades per la 

DF. No serà susceptible de certificació cap treball que no estigui contemplat en 

el pla mensual o que no correspongui a una ordre de treball de la DF. 

 

Totes aquelles feines que siguin executades en concepte de manteniment 

correctiu o millores s’amidaran a l’obra i es valoraran aplicant els preus unitaris, 

amb la baixa ofertada pel contractista. Pel que fa a les feines de correctiu, 

només es podran certificar els materials. Respecte a les millores, abans de la 

realització de les mateixes, la DF especificarà al contractista en quines 

condicions són facturables la mà d’obra i la maquinària.  

Serà condició imprescindible per a poder certificar les feines la presentació de 

les altes a la Seguretat Social dels treballadors així com els TC2, que es 

presentaran mensualment junt amb la proposta de certificació. Això també 

regirà amb les empreses col·laboradores del contractista per a les diferents 

tasques del contracte, aportant tota la informació que la DF sol·liciti d’elles. 

 

L’augment o disminució de superfície a mantenir, donarà lloc a l’ampliació o 

reducció respectiva del pressupost adjudicat. Aquesta ampliació o reducció 

s’efectuarà proporcionalment a la superfície i a la data en que tingui lloc, en 

base al ràti Euros/m²*any que es deduirà directament de l’import d’adjudicació. 

Amb motiu d’aquestes incorporacions, baixes, ampliacions o reduccions de 

superfície s’efectuaran les modificacions que s’escaiguin dels Plans Anuals i 
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Mensuals corresponents i aquests plans modificats serviran de base per a les 

certificacions subsegüents. 

 

7.3. PROCEDIMENT 

Es certificarà amb una periodicitat mensual, en base a: 

 

A) El manteniment conductiu i preventiu realitzat, contingut al Pla 

Mensual i sobre el qual s’aplicaran les deduccions econòmiques descrites a 

continuació, en base a l’índex obtingut en la valoració de qualitat de cada zona 

(IQ), calculat d’acord amb les fórmules descrites al Control de Qualitat. 

 

Si IQ ≥ 40 es considerarà que el nivell de qualitat és ACCEPTABLE. En aquest 

cas, es certificarà la totalitat dels treballs continguts en el Pla Mensual.  

 

Si 40 > IQ ≥ 20 es considerarà el manteniment com a INACCEPTABLE. En 

aquest cas s’ordenarà l’aplicació de mesures correctores per restablir el nivell de 

qualitat acceptable i es donarà un termini per l’inici i termini de la seva 

execució. Aquestes mesures correctores aniran a càrrec del contractista. Al 

mateix temps, es comprovarà el grau de realització del Pla Mensual de treballs 

descomptant de la certificació aquells que no hagin estat realitzats.  

A més, atès que la puntuació mínima a assolir en cada parc ha de ser 

ACCEPTABLE (40), s’aplicarà una deducció del 0,5% de la certificació del Pla 

Mensual per cada punt de desviament negatiu. 

 

Si 20 > IQ > 0 es considerarà el manteniment com a CRÍTIC. En aquest cas, 

s’ordenarà l’aplicació de mesures correctores per restablir el nivell de qualitat 

acceptable i es donarà un termini de 24 hores per iniciar-les; i un termini per la 

seva finalització. Aquestes mesures correctores aniran a càrrec del contractista. 

Així mateix, es comprovarà el grau de realització dels treballs al Pla Mensual, 

descomptant de la certificació aquells que no s’hagin realitzat. A més, es 
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procedirà al descompte del 10% del import total previst en el Pla Mensual del 

parc. 

 

En el cas en que un mateix parc obtingui puntuacions crítiques en mesos 

consecutius, el descompte aplicat a la certificació del Pla Mensual del parc 

augmentarà en un 10% més per cada mes consecutiu: 20% en el segon mes, 

30% al tercer mes... i així consecutivament. 

 

B) El manteniment correctiu i millores, el qual consistirà en: 

a) La relació elaborada pel contractista en base als Comunicats de Treball 

corresponents al mes anterior al de la certificació. Aquesta relació haurà de 

contenir exclusivament els preus fixats per l’Ajuntament. 

b) Els pressupostos prèviament aprovats per la DF i que hagin estat realitzats 

satisfactòriament al darrer període entre certificacions. Aquests 

pressupostos es descomposaran exclusivament en els preus fixats per 

l’Ajuntament. 
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Tècnic municipal de 
l’Ajuntament 

Inspector 2

Tècnic responsable 
del  

 Control de Qualitat   

Inspector 1 

 

8. RECURSOS NECESSARIS PER L’IMPLANTACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT 

 

8.1 RECURSOS HUMANS: 
 

Un equip de treball format per un  tècnic responsable del control de qualitat i 

dos inspectors de les zones. El tècnic responsable del Control de Qualitat podria 

ser el mateix que el tècnic municipal, però normalment tenen un volum de feina 

que fa necessari un segon tècnic que estarà subordinat al tècnic municipal. Els 

inspectors hauran de ser com a mínim dos per poder fer totes les inspeccions 

en un mes, podrien ser estudiants universitaris en forma de becaris o bé 

personal existent de l’Ajuntament amb un mínim de formació tècnica.  

 

Organigrama del Control de Qualitat: 
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8.2 RECURSOS MATERIALS: 
 

• Vehicle 

• Ordinadors. 

• Càmera  de fotogràfica digital. 

• Base de dades informatitzada. 

• Plànols quadriculats de les zones a mantenir. 
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