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I. MEMÒRIA

1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ
La Llei 6/88, de 30 de març, forestal de Catalunya, la finalitat de la qual és “establir
l’ordenament dels terrenys forestals de Catalunya per assegurar-ne la conservació i
garantir la producció de primeres matèries, aprofitar adequadament els recursos
naturals renovables i mantenir les condicions que permeten un ús recreatiu i cultural
d’aquests terrenys” (article 15), estableix que la gestió dels terrenys forestals
d’utilitat pública o protectors correspon als titulars d’aquests, els quals gaudeixen
dels ajuts preferents establerts pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i
dels beneficis fiscals que hom determini. L’Administració forestal exerceix el control
de la gestió realitzada pels titulars dels terrenys.
Per altra banda, en el seu article 12 defineix la necessitat de que en les forests
catalogades d’Utilitat Pública, s’ha de fer compatible la protecció del terreny amb la
producció agrícola i forestal, i se’n desprèn també la producció pastoral que afecta a
la ramaderia extensiva. També defineix la voluntat de conservar el terreny forestal
declarat d’UP i de contribuir al foment del lleure en contacte amb la natura.
Les actuacions incloses en aquest projecte tenen com a objectiu principal el
manteniment de la xarxa de vials forestals, en especial l’accés al paratge Coll de
Tres Pics (Muntanya de Tregurà, CP 52), que actualment es troba inhabilitat per
trobar-se totalment malmès. L’accés al Coll de Tres Pics permet el manteniment i
de la cabana ramadera del bestiar i de les seves infraestructures que pasturen tota
l’època estival (mesos de juny-octubre). A més, és l’accés rodat més proper als
concorreguts pics (Balandrau i Trespics, i Puig de Fontlletera) i a la Vall de Coma
de Vaca i al seu refugi, on s’hi practiquen rescats durant tot l’any. També és una
accés molt utilitzat per la Reserva Nacional de Caça Freser-Setcases que duu a
terme la gestió activa de determinades espècies cinegètiques (isard, mufló, perdiu i
xerra), a través de tasques dels protocols de seguiment i de control demogràfic i
sanitari.
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2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ
Les actuacions previstes tenen lloc a la forest pública anomenada “Muntanya de
Tregurà”, CUP 52, propietat de l’ajuntament de Vilallonga de Ter, i que discórrer, pel
Parc natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. També hi ha una part de la pista
que passa per propietat privada, just al paratge de Fontlletera, que afecta al polígon
6 i la parcel·la 119, encara que la pista és titularitat de l’ajuntament de Vilallonga de
Ter, figurant amb l’inventari dels seus béns comunals.
La zona comprèn la capçalera de la riera de Tregurà i els seus afluents, com el
torrent de Granollers o el de Fontlletera els quals formen petites valls. Això
proporciona una fisiografia accidentada amb un seguit de vessants N i S
intercalades.
Inclou tot el sector de la carena limítrof amb la forest Siat, CUP núm. 12 del municipi
de Queralbs.
El primer traçat de vial que es vol arranjar té l’inici al Coll de la Gralla a 1.960 msnm
(dins la Forest de Tregurà, terme municipal de Vilallonga de Ter) i el seu final al Coll
de Tres pics a 2.398 msnm, al polígon 6, parcel·la 119, limitant amb el terme
municipal de Queralbs. Aquest vial es troba totalment malmès actualment no és
possible l’accés rodat.

Coordenades
inici final del vial

X
438859
436574

Y
4688909
4691623

Fig. 1. Traçat de l’arranjament del vial fins al paratge del Coll de Tres Pics (Vilallonga de Ter), en
vermell.
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El segon traçat de vial que es vol arranjar té l’inici al Coll de la Gralla a 1.960 msnm
i agafa la pista principal que porta a Ribes de Freser, però només s’arranjaran els
primers 4 km que són els que estan més malmesos, arribant a la cota 2.000 msnm.

Coordenades
inici i final del vial

X
438859
436713

Y
4688909
4689077

Fig. 2. Traçat de l’arranjament del vial fins des del Collet de la Gralla fins a la Coma de Granollers
(Vilallonga de Ter), en groc.

3. OBJECTE DEL PROJECTE
L’objecte d’aquest projecte és executar l’arranjament i millora del vials forestal per tal
de permetre i millorar l’accés a les parts altes de carena per la gestió pastoral, per la
gestió cinegètica de la Reserva de Nacional de Caça, i per executar els rescats d’alta
muntanya que afecten a la zona. També per millorar l’accés a la forest de Meianell
(CUP núm. 106) i la de Rompudes i Montroig (CUP núm. 107).
Aquest projecte té també com a finalitat planificar i definir les condicions en que s’han
de fer els treballs de millora d’infraestructures i accessos, programats en el Pla
d’Ordenació vigent, a la forest d’Utilitat Pública propietat de la Generalitat de
Catalunya: forest de Meianell (CUP núm. 106) i forest de Rompudes i Montroig (CUP
núm. 107), al terme municipal de Vilallonga de Ter i Pardines, per tal de conservar i
millorar els hàbitats presents a la forest, fomentar la biodiversitat i la ramaderia
extensiva, i crear estructures de discontinuïtat de combustible.
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4. DESCRIPCIÓ I CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS
4.1. Descripció de les tasques a realitzar
Els treballs a desenvolupar són de diferents tipologia i es recullen en la següent
relació:
1. Gestió de les forests d’Utilitat Pública i de les gestionades per la Generalitat.
L’execució d’aquest projecte permet l’aplicació de mesures de gestió com és
les millores d’infraestructures descrites en el Projecte d’Ordenació vigent de
la forest.
2. Millora dels accessos a les forests UP que permetin accedir a zones on es
duu a terme gestió pastoral, gestió cinegètica i rescats a muntanya. Tots els
treballs de gestió pastoral, relativa a la ramaderia de muntanya es troben
contemplats i previstos en l’instrument d’ordenació vigent. Aquest treballs
van enfocats a mantenir els espais oberts, a conservar la biodiversitat i l’ús
de gaudi de la muntanya.

3. Permetre l’accés i crear infraestructures de prevenció d’incendis bàsiques
per la prevenció dels riscos d’un incendi forestal a les forests de la
Generalitat per on s’accedeix per aquesta pista: forest de Meianell (CUP
núm. 106) i forest de Rompudes i Montroig (CUP núm. 107), disminuint la
quantitat de combustible en cas d’incendi per tal de disminuir la seva
severitat. Eliminant la continuïtat horitzontal i vertical dels combustibles,
dificultant la propagació del foc i el seu pas a les capçades dels arbres.
Protegint les vies principals de comunicació de la forest per tal de millorar la
seva seguretat en cas d’incendi.
Com a definició general, les àrees de baixa càrrega de combustible són un
conjunt de superfícies ubicades estratègicament, en les que es redueix la
càrrega de combustible existent amb l’objectiu de dificultar l’avanç dels
incendis i crear o millorar d’aquesta manera les oportunitats d’extinció.
Àrees estratègiques (AE) i franges auxiliars estratègiques (FAE). Són els
dos tipus principals d’infraestructures de prevenció, perquè:
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-

Són les infraestructures expressament dissenyades per a
aprofitar les oportunitats que el relleu ofereixi per poder atacar el
foc.

-

Són les infraestructures pròpiament objecte de planificació i
valoració econòmica al PPI.

-

Són les infraestructures mínimes a realitzar per a poder evitar
GIF, organitzades en prioritats i amb un llindar de condicions
meteorològiques a partir del qual deixen de ser efectives.

-

Són les que es podrien arribar a considerar com sotmeses a
una servitud d'ús per als mitjans de prevenció i extinció d’incendis
forestals (d’acord amb la Llei 43/2003, de Montes, d’àmbit
estatal).

4.2. Condicions d’execució dels treballs
Els treballs de millora d’infraestructures i accessos es realitzaran d’acord amb allò
que es disposa al Plec de Condicions Tècniques.
Tots els treballs es realitzaran sota la supervisió dels facultatius forestals assignats
a les diferents comarques de l’àmbit territorial d’actuació.
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5. PRESSUPOST
El pressupost s’ha elaborat amb les tarifes de Forestal Catalana S.A. vigents,
d’acord amb allò que disposa l’acord de Govern amb data 10 de desembre de 2013.

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ .............................................................

14.256,57 €

IVA (21%)...............................................................................................

3.789,73 €

PRESUPOST GENERAL.......................................................................

18.046,30 €

El pressupost total d’execució ascendeix a la quantitat DIVUIT MIL QUARANTA-SIS
EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS.
/ Hnginyera de forests
Marta Domènech Ferrés

3HURUGUH

(OFDSGHOD6HFFLyGH%RVFRVL
5HFXUVRV)RUHVWDOV HI
David Meya Nos
- DNI
46563657L
(AUT)
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Firmado digitalmente por David Meya Nos - DNI 46563657L (AUT)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, 2.5.4.97=VATES-S0811001G, ou=Treballador
públic de nivell alt d'autenticació, sn=Meya Nos - DNI 46563657L,
givenName=David, serialNumber=IDCES-46563657L, cn=David Meya Nos DNI 46563657L (AUT)
Fecha: 2020.04.10 02:12:52 +10'00'
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II. PLEC DE CONDICIONS
TÈCNIQUES PARTICULARS

CAPÍTOL 1
NATURALESA DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1.1. Definició

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars constitueix tot el conjunt
d’instruccions per realitzar els treballs “Millora xarxa viària forest Muntanya de
Tregurà, CUP 52”
1.2. Aplicació

Les prescripcions d’aquest plec seran d’aplicació als esmentats treballs, dirigits,
controlats i inspeccionats per la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i
Gestió del Medi.
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CAPÍTOL 2
DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DELS TREBALLS
2.1. Direcció dels treballs

La direcció, control i vigilància dels treballs serà competència de la Direcció
General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.
2.2. Funcions per a l’enginyer

Les funcions de l’enginyer de l’obra, en ordre a la direcció, control i vigilància de
les obres, són les següents:
- Garantir que els treballs es facin ajustats al projecte aprovat, o als canvis
degudament autoritzats amb l’oportuna antelació.
- Definir aquelles condicions tècniques que els plecs de prescripcions
corresponents deixen a la seva decisió.
- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixen per a la interpretació de
les condicions d’execució dels treballs, condicions de materials.
- Estudiar les incidències o problemes plantejats als treballs, que dificultin el
normal desenvolupament d’aquells o aconsellin la seva modificació, tramitant, en
tot cas, les propostes corresponents.
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CAPÍTOL 3
DESENVOLUPAMENT I CONTROL DELS TREBALLS

3.1. Maquinària i elements de treball

L’enginyer d’obra haurà d’aprovar els equips i maquinaria, utillatges o
instal·lacions que hauran d’utilitzar-se durant l’execució.
La maquinària i tots els altres elements de treball hauran d’estar en perfectes
condicions de funcionament i restaran adscrits a l’obra durant el temps
d’execució dels treballs en que hauran d’utilitzar-se i no podran sortir del tall
sense l’autorització de l’enginyer director dels treballs.
3.2. Materials

Hauran de seguir-se les recomanacions que, sobre l’origen dels materials
senyalen

els

documents

informatius

del

projecte

i

les

observacions

complementàries que dicti l’enginyer d’obra. En cap cas podran ésser
arreplegats i utilitzats materials que tinguin una procedència que no hagi estat
aprovada abans per l’enginyer director dels treballs.
3.3. Modificacions

En cap cas, l’enginyer podrà fer canvis a les obres projectades sense la deguda
aprovació tècnica del canvi i sense la corresponent autorització per a fer-la.
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CAPÍTOL 4
DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS
4.1. Objecte

Aquest encàrrec té com a objecte realitzar actuacions de millora d’accessos de
vials forestal a diferents forests públiques.
4.2. Descripció dels treballs
4.2.1.- Xarxa viària

Eliminació de la vegetació del traçat del camí a obrir. També es tallaran les
branques i els arbres que puguin limitar el pas de maquinària pel camí. La major
part de la vegetació a tallar seran matolls de fins a 1 m d’altura i plançoneda de
pi roig. En general es proposa l’eliminació de les restes vegetals de manera que
la seva llargada no superi els 20 cm.

Obertura de la caixa del camí. Per tal de realitzar aquesta actuació i en funció de
la tipologia del terreny, s’anirà alternant la diferent maquinària.

El factor determinant són els afloraments de roca mare, que requereixen una
primera intervenció de la retroexcavadora giratòria sobre erugues, amb martell
picador, tant en l’obertura de la caixa de la pista com en la formació del talús.
L’amplada del camí serà de 4 m, donant un pendent lateral a la plataforma d’un
2% cap a l’exterior del camí, cap al terraplè, per tal d’evacuar l’aigua ràpidament i
allargar així la vida de la pista.

La pista ha de tenir perfils bombats cap al costat exterior de la pista per tal de
facilitar l’expulsió de l’aigua del ferm. A excepció d’algun tram d’elevada pendent
longitudinal (>15%) i en terreny elevat d’alta muntanya, es farà el pendent
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
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transversal cap a la cuneta per evacuar l’aigua, i donar seguretat a l’accés rodat.

La relació entre els pendents longitudinals i transversals perquè l’evacuació de
l’aigua sigui la correcta, sense transcórrer grans distàncies ni assolir velocitats
elevades per sobre de la plataforma, s’especifica en la següent taula.

Pendent longitudinal de la Pendent
pista

executar

Menys del 3%

1,5%

Entre el 3% i el 6%

2,0%

Mes del 6%

3,0%

transversal

a

Un pendent transversal del 3% només serà superat en les corbes tancades
peraltades, en que la pendent màxima del peralt serà del 10%

Fer sobreamples. Es construiran allà on el terreny ho aconselli i ho indiqui el
director de l’obra i també seran realitzats principalment pel bulldozer amb el
suport de la retroexcavadora.

Als sobreamples, el camí quedarà amb una amplada de fins a 7 metres de
plataforma. S’aprofitaran els espais més favorables amb l’objectiu de minimitzar
els moviments de terres, encara que sigui a expenses d'augmentar quelcom la
distància especificada.

També, i en la mesura que sigui possible, es construiran els sobreamples
alternadament un cop a cada banda de pista, essent més indicat realitzar tot el
sobreample a la mateixa banda sense ocupar la banda contraria. Les dimensions
mínimes dels sobreamples seran:
Amplada: 7 metres.
Longitud: 7 metres.
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L’arranjament de la pista a Coll de Tres Pics, considerat vial secundari,
transcórrer per dos torrents amb afloraments rocosos i pas d’aigua temporal. Per
aquest motiu es creu convenient la instal·lació de dos tubs de polietilè pels dos
primers passos de torrent (de 60 cm de diàmetre).

Es faran trencaaigües en els llocs on el pendent i la llargada del trams de pista
ho requereixin. Aquesta tasca serà realitzada principalment per el bulldozer amb
l’angledozer, si bé en l’acabat final el pot realitzar la mateixa retroexcavadora.

El mètode a utilitzar per a l’evacuació de l’aigua de la plataforma de forma
generalitzada, serà per mitjà de trencaaigües, tret dels casos en què s’indica el
contrari. La distància entre trencaaigües depèn de la pendent longitudinal del vial
segons la taula següent:

Pendent longitudinal de la pista

Distància entre trencaaigües

Menys del 5%

Cada 75 metres

Entre el 5% i el 10%

Cada 50 metres

Entre el 10% i el 15%

Cada 25 metres

El trencaaigües ha de creuar transversalment l'eix de la pista, amb un angle
d'uns 20º en relació a la perpendicular del camí i cap al costat on ha de
desguassar, pendent avall. Si fem un tall paral·lel a la direcció del camí, el
trencaaigües ha de tenir un perfil suau, amb una primera mitja ona còncava de 2
metres, iniciant-se a cota de la plataforma del camí fins a 25 cm per sota aquesta
cota i recuperant de nou la cota inicial. A partir d’aquest punt enllaçaria una altra
mitja ona d’uns altres 2 metres, en aquest cas convexa i fins a una cota de 25 cm
per sobre la plataforma del camí i tornant a recuperar la cota de la plataforma
(veure figura annexa).
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25 cm
25 cm

Giradors en aquells llocs puntuals determinats pel director d’obra i en els
acabaments de les pistes. Aquesta tasca serà realitzada principalment pel
bulldozer amb el suport de la retroexcavadora.

Els giradors han de complir que una Bomba Rural Pesada de Bombers (BRP)
pugui canviar el seu sentit de la marxa amb un joc de maniobres fàcil i sense risc
de quedar travessat al camí bloquejant el trànsit.
A més també haurà d’haver un al final d’un camí tallat. Caldrà que coincideixin
amb els sobreamples per tal de reduir els costos.
Els giradors seran explanacions, en forma de T semblants als punts de
posicionament especificats en les franges estratègiques. Tanmateix, s'admeten
altres formes com les circulars, d'acord a les facilitats que hi hagi en el terreny,
com camps de conreu o cruïlles de camins.
Quedaran totalment nets de vegetació arbòria i arbustiva en un radi de 5 metres.
El creuament de torrents es farà a través de la instal·lació de tubs de polietilè
corrugat de 60 cm, degudament instal·lats evitant erosió aigües avall.
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CAPÍTOL 5
DISPOSICIONS GENERALS
5.1. Execució dels treballs.

L’execució es realitzarà d’acord amb la racionalització que imposa l’especial
característica dels treballs.
5.2. Termini d’execució.

El termini d’execució de les obres a realitzar s’iniciarà un cop s’aprovi el
contracte i finalitzarà el 31 de desembre de 2020.
5.3. Obligacions de l’empresa

L’empresa estarà obligada a realitzar els treballs descrits en aquest plec i en la
memòria d’acord amb les condicions especificades en aquests documents i en
d’altres que es puguin afegir al contracte per part de l’Administració.
Per a la realització dels treballs, l’empresa farà l’organització que consideri més
convenient i els mètodes que cregui oportuns. No obstant, si els procediments o
l’organització fossin estimats inadequats, l’empresa complirà les normes que li
siguin dictaminades.

L’empresa accepta la responsabilitat de la manca de precaucions en la
realització dels treballs i per fer-los desatenent les instruccions.
L’empresa està obligada a complir la legislació vigent que de forma general afecti
a la realització d’aquest contracte i prendre les mesures corresponents,
principalment pel que fa a la protecció individual i col·lectiva dels seus
treballadors.
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5.4. Jornada de treball

La jornada de prestació dels serveis serà en l’horari oficial de la Generalitat de
Catalunya.

CAPÍTOL 6
RESTRICCIONS TEMPORALS
6.1. Restriccions per motius faunístics

Les actuacions en determinades forests no podran iniciar-se fins al 31 de juliol
per motius faunístics.

CAPÍTOL 7
QÜESTIONS NO PREVISTES EN AQUEST PLEC

Totes les qüestions tècniques que sorgeixin entre l’adjudicatari i l’Administració
que no siguin previstes en les prescripcions d’aquest Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, es resoldran d’acord amb la legislació vigent en la
matèria.

/ Enginyera de forests
Marta Domènech Ferrés
3HURUGUH

(OFDSGHOD6HFFLyGH%RVFRV
L5HFXUVRV)RUHVWDOV HI
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III. ESTUDI BÀSIC DE
SEGURETAT I SALUT

1. OBJECTE DE L’ESTUDI

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en el Treball correspon al projecte:
“Millores silvícoles a la forests “Millora xarxa viària forest Muntanya de Tregurà,
CUP 52” i es realitza per tal de donar compliment a la normativa de prevenció de
riscos laborals.
La normativa estableix els mecanismes específics per l’aplicació de la Llei
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de la Directiva Europea 92/57/92
i, del Reial Decret 39/97 de 17 de gener pel que s’aprova el Reglamento de los
Servicios de Prevención. Així mateix mitjançant el Reial Decret 1627/97 adapta
al Dret Espanyol la Directiva Europea 95/57/CEE per la que s’estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut que hagin d’aplicar-se a les obres
temporals o mòbils.
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant el període d’execució
de les obres, la relació de riscos laborals previsibles i les mesures i proteccions
tècniques per tal d’evitar-los, i fins i tot les mesures preventives que caldrà
adoptar. També s’inclouen les normes preceptives d’higiene dels treballadors.
D’altra banda, el Pla de Seguretat i Salut que s’haurà de presentar abans de
l’inici de l’obra, a l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat, servirà de
referència obligada durant el període d’execució de les obres.
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2. CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS

2.1.

Descripció dels treballs i situació. Condicions de l’entorn.

Aquest encàrrec té com a objecte realitzar actuacions de prevenció d'incendis i
millora forestal a diferents forests públiques.
2.2. Pressupost d’execució.

El pressupost total dels treballs de “Millora xarxa viària forest Muntanya de
Tregurà, CUP 52” és de DIVUIT MIL QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA
CÈNTIMS.
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3. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT.

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquests
treballs, les previsions respecte a la prevenció de riscs d’accidents i malalties
professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de
manteniment.
Aquest estudi haurà de servir per donar les directrius bàsiques a l’empresa
executora dels treballs per portar a terme les seves obligacions en el terreny de
la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord
amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut.
En base a l’article 7è i a l’aplicació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball, en el qual
s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en
el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans del començament de les
obres pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no
n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En obres de les Administracions Públiques
s’haurà de sotmetre a l’aprovació de l’Administració.
Es recorda la obligació de que als centres de treball ha d’haver-hi un Llibre
d’Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al llibre haurà de
posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el
termini de 24 hores.

Tanmateix, segons l’article 15è del R.D., els contractistes i subcontractistes han
de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les
mesures de seguretat i salut a l’obra.
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El coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol
integrant de la direcció facultativa, en cas d’apreciar-se un risc greu imminent per
la seguretat dels treballadors, podrà parar l’obra parcial o totalment, comunicantho a la inspecció de treball i seguretat social, al contractista, subcontractista i
representant dels treballadors.
D’altra banda, les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i
del

promotor

no

eximiran

de

les

responsabilitats

als

contractistes

i

subcontractistes (art. 11è).
3.1. Mesures generals de prevenció i protecció.

L’article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció
preventiva recollits en l’article 15 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscs Laborals durant l’execució de l’obra i en particular en les
activitats de:
- Manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.
- L’elecció dels llocs de treball tenint en compte les condicions d’accés i la
determinació de les vies o zones de desplaçament.
- La manipulació dels diferents materials i la utilització de mitjans auxiliars.
- El manteniment, el control previ a la posada en marxa i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per l’execució de l’obra, amb l’objectiu de
corregir defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
- L’assenyalament i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies
perilloses.
- La recollida dels materials perillosos emprats.
- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes.
- L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
- La cooperació entre contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
- Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o
activitat que es realitza en l’obra o prop del lloc de l’obra.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

4

Els principis d’acció preventiva establerts en l’article 15è de la Llei 31/95 són els
següents:

1. L’empresari aplicarà les mesures que integrin el deure general de prevenció,
d’acord amb els principis generals de:
- evitar riscs
- avaluar els riscs que no es poden evitar
- combatre els riscs d’origen
- adaptar el treball a la persona, en particular en respecte a la concepció dels
llocs de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i
reduir els efectes del mateix a la salut
- substituir el que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
- planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, la
organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influència dels factors ambientals al treball
- adaptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
- donar les degudes instruccions als treballadors
2. L’empresari haurà de tenir en consideració les capacitats professionals dels
treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d’encarregar-los el
treball.
3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els
treballadors que han rebut formació suficient i adequada puguin accedir a les
zones de risc greu i específic.

4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
les imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la
seva aplicació, es tindran en compte els riscs addicionals que poguessin
implicar determinades mesures preventives, que només podrà adoptar-se
quan la magnitud dels indicats riscs siguin substancialment inferiors a les de
les que es pretenen controlar i no existeixin mesures alternatives.
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5. Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat
garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscs derivats del treball,
l’empresa respecte dels seus treballadors.
3.2. Identificació dels riscs

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a
l’obra establerta a l’annex IV del R.D. 1627/97, s’enumeren a continuació els
riscs particulars de diferents treballs d’obra, tot i que considerant que alguns
d’ells es puguin donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé se aplicables
a altres treballs.

S’haurà de posar una atenció especial als riscs més usuals a les obres com són:
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment
la postura més apropiada pel treball a realitzar.
A més a més, s’ha de tenir en consideració les possibles repercussions en les
estructures d’edificació veïnes i posar atenció en minimitzar el risc d’incendi.
Tanmateix, els riscs relacionats hauran de tenir-se en compte per previsibles
treballs posteriors (reparació, manteniment, etc.).

3.2.1. Mitjans i maquinaria

-

atropellaments

-

bolcades, caigudes de maquinària d’obra

-

caigudes de la càrrega transportada

-

generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

caigudes des de punts alts

-

cops i ensopegades

-

caigudes de materials i rebots

-

ambient sorollós

-

contactes elèctrics directes o indirectes

-

accidents derivats de condicions atmosfèriques
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3.2.2. Treballs previstos

-

caigudes des de punts alts

-

cops i ensopegades

-

caigudes de materials, rebots

-

sobreesforç per postures incorrectes

-

bolcades de munt de materials

-

riscs derivats de l’emmagatzematge de materials

-

riscs derivats del mal ús de maquinària, talls, punxades, etc.

3.2.3. Treballs de preparació del terreny i plantació

-

bolcades, caigudes de maquinaria

-

cops i ensopegades

-

sobreesforç per postures incorrectes

-

riscs derivats del desconeixement del terra durant l’excavació

-

sobreesforç per excés de pes

-

caigudes de materials, rebots

-

accidents derivats de condicions atmosfèriques

-

talls i punxades

-

riscs derivats de la manipulació de materials

3.2.4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscs especials (Annex II
del R.D. 1627/97)

-

treballs amb riscs especialment greus de sepultura, esfondrament o
caiguda d’altura,

per

particulars característiques

de l’activitat

realitzada, els procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball
-

treballs en els que l’exposició a agents químics o biològics suposi un
risc especialment greu o pels quals la vigilància específica de la salut
dels treballadors sigui legalment exigible.
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-

treballs en les proximitats de línies elèctriques d’alta tensió i treballs
que exposin a un risc d’ofegament per immersió.

-

obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin
moviments de terres subterranis.

4. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a criteri general, seran primordials les proteccions col·lectives davant les
individuals. A més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans
auxiliars, la maquinària i les eines. D’altra banda, els mitjans de protecció hauran
d’estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, els mitjans relacionats hauran de tenir-se en compte per previsibles
treballs posteriors (reparació, manteniment, etc.).
4.1.

Mesures de protecció col·lectiva

-

organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre
les diferents feines i circulació dins de l’obra

-

senyalització de les obres de perill

-

preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització,
tant a l’interior de l’obra com en relació amb els vials exteriors

-

revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra

-

comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real
dels elements

4.2.

Mesures de protecció individual

-

ulleres homologades contra la pols i antiprojeccions

-

casc de seguretat homologat

-

guants homologats per evitar el contacte directe amb els materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades

-

calçat de seguretat amb sola antilliscant

-

protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
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4.3.

pantalons amb protecció contra els talls

Mesures de protecció a tercers

-

Tancar, senyalitzar i il·luminar l’obra, si és necessari. El tancament ha
d’impedir que persones foranes a l’obra puguin accedir-hi.

-

Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra
com en relació als vials exteriors

-

Immobilització dels vehicles de transport de materials mitjançant
falques durant els treballs de càrrega i descàrrega

-

Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real
dels elements i infraestructures veïnes

5. MEDICINA PREVENTIVA
5.1.

Formació

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l’obra, una exposició de mètodes de
treball i els riscos que aquests poden comportar, juntament amb les mesures de
seguretat que s’hauran d’utilitzar per evitar-los.

Al personal més capacitat i idoni se li impartiran cursos de socorrisme i primers
auxilis, de manera que tots els equips comptin amb algun socorrista.
5.2.

Farmaciola. Instal·lacions mèdiques

Es disposarà en l’obra de farmacioles de primers auxilis amb el contingut de
material especificat a la normativa vigent. N’hi haurà una a la zona de serveis i
diverses repartides estratègicament al llarg de l’obra. Serà necessària
l’existència d’una farmaciola de tall en aquelles zones que estiguin allunyades de
la farmaciola central.
Es disposarà d’un local destinat a la farmaciola central. Les farmacioles es
revisaran mensualment i s’haurà de reposar el material gastat.
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5.3.

Assistència a accidentats

S’informarà als treballadors a l’inici de l’obra o en el moment de la seva
incorporació a aquesta, de la situació dels diferents centres mèdics (Centres
propis, Mútues Patronals, Mútues Laborals, Centres d’Atenció Primària i
Hospitals) als quals s’haurà de traslladar els accidentats.
És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc, per
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.
5.4.

Reconeixements mèdics

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra s’haurà de sotmetre a un
reconeixement mèdic previ, el qual haurà de repetir-se en el període d’un any.
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6. NORMATIVA APLICABLE

- Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny (DOCE: 26/08/92), sobre les disposicions
mínimes de Seguretat i Salut que han d’aplicar-se a les obres de construcció
temporals o mòbils.
- R.D. 1627/97, de 24 d’octubre (BOE núm. 256, 25/10/97) sobre les disposicions
mínimes de Seguretat i Salut. Transposició de la Directiva 62/57/CEE.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals.
- R.D. 36/1997, de 17 de gener, sobre el Reglament dels Serveis de Prevenció
- R.D. 485/1997, de 4 d’abril, sobre les disposicions mínimes en matèria de
senyalització, de seguretat i salut al treball
- R.D. 486/1997, de 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes de seguretat i
salut als llocs de treball.
- R.D. 487/1997, de 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes de seguretat i
salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin riscs, en
particular dorso-lumbars per als treballadors.
- R.D. 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra riscs
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.
- R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre les disposicions mínimes de seguretat i
salut relatives a la utilització d’equips de protecció individual.
- R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, sobre les disposicions mínimes de seguretat i
salut per a l’ús per part dels treballadors dels equips de treball.
- Ordre de 20 de maig de 1952, sobre el reglament de Seguretat i Higiene del
Treball a la Indústria de la construcció.
- Ordre de 20 de setembre de 1986, sobre el model de llibre d’incidències
corresponents a les obres en que sigui obligatori l’Estudi de Seguretat i Higiene.
- Ordre de 16 de desembre de 1987, sobre els nous models per a la notificació
d’accidents de treball i instruccions per al seu compliment i tramitació.
- Ordre de 31 d’agost de 1987, sobre senyalització, abalisament, neteja i acabat
d’obres fixes en vies fora de poblat.
- R.D. 1316/1989, de 27 d’octubre, sobre la protecció als treballadors davant els
riscs derivats de l’exposició al soroll durant la feina.
- Ordre de 9 de març de 1972, sobre l’Ordenança General de Seguretat i Higiene
al Treball.
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Resolucions aprovatòries de Normes Tècniques Reglamentàries per a diferents
mitjans de protecció personal de treballadors:
- R. de 14 de desembre de 1974: N.R.MT-1, casc no metàl·lic.
- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-2, protectors auditius.
- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-3, pantalles per a soldadors.
- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-4, guants aïllants d’electricitat.
- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-5, calçat de seguretat contra riscs mecànics.
- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-6, banquetes aïllants de maniobres.
- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-8, equips de protecció personal de vies
respiratòries, filtres mecànics.
- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-9, equips de protecció personal de vies
respiratòries, mascaretes autofiltrants.
- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-10, equips de protecció personal de vies
respiratòries, filtres químics i mixtos contra amoníac.
A part de totes aquestes disposicions cal recordar que poden existir les d’àmbit
local, és a dir, les ordenances municipals.
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IV. PRESSUPOST

PRESSUPOST
Capítol
Núm.

Codi

Unitat

6

XV001

km

km d'arranjament i millora de vial forestal secundari per a l'accés de
mitjans d'extinció d'incendis i salvaments i/o per control del bestiar
de muntanya i la fauna cinegètica; l'aportació de material serà
procedents de zones de prèstecs de la mateixa pista

2.270,00

3,80

8.614,65

7

XV002

km

km d'arranjament i millora de pista forestal per a l'accés de mitjans
d'extinció d'incendis i/o pels mitjans de transport de fusta; l'aportació
de material serà procedents de zones de prèstecs de la mateixa
pista

900,00

4,39

3.951,00

8

XV003

ut

Tub polietilè corrugat 60 cm (longitud segons col·locació a camí)

300,00

4,00

1.200,00

TOTAL

01.02

CAPÍTOL

Preu

Amidament

Import

01.02

Capítol
Núm.

Codi

Unitat

7

PA001

ut

TOTAL

Xarxa viària
Descripció

01.03

Seguretat i salut
Descripció

Preu

Partida alçada a justificar de material i formació en l'àmbit de la
seguretat i salut laboral

CAPÍTOL

13.765,65

Amidament
490,92

01.03

1,00

Import
490,92
490,92

RESUM PRESSUPOST
OBRA

14.256,57

Capítol

01.02

13.765,65

Capítol

01.03

490,92

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL
IVA (21%)
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de
DIVUIT MIL QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS.
06/04/2020
La redactora del projecte

Marta Domènech Ferrés
Enginyera de Forests
3HURUGUH

(OFDSGHOD6HFFLyGH%RVFRVL5HFXUVRV)RUHVWDOV HI

David Meya
Nos - DNI
46563657L
(AUT)

Firmado digitalmente por David
Meya Nos - DNI 46563657L (AUT)
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, 2.5.4.97=VATESS0811001G, ou=Treballador públic
de nivell alt d'autenticació,
sn=Meya Nos - DNI 46563657L,
givenName=David,
serialNumber=IDCES-46563657L,
cn=David Meya Nos - DNI
46563657L (AUT)
Fecha: 2020.04.10 02:16:49 +10'00'

14.256,57
3.789,73
18.046,30

V. PLÀNOLS
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