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1 – DADES GENERALS
1.1 – Nom del projecte
ADEQUACIÓ DE L'ENTORN
SOCIOECONÒMICA

DEL

CASTELL

PER

LA

SEVA

DINAMITZACIÓ

1.2 - Referència del projecte i tipus d’intervenció.
El present projecte contempla les actuacions a realitzar a l'entorn del castell, concretament són:
− condicionament del talús,
− pavimentació de camins d'accés i places;
− arranjament del túnel d'accés a la cisterna d'aigua del castell;
− renovació de canonades;
− consolidació dels murs de pedra;
Les superfícies d’actuació són:
− condicionament del talús
− condicionament del camí i la placeta
− condicionament de la plaça Sant Joan, 6
− arranjament túnel d'accés a la cisterna d'aigua
− renovació canonades
− consolidació dels murs de pedra

436,10 m2
195,02 m2
490,30 m2
2
92,00 m
2
120,00 m
139,50 m2

Per tant, la superfície total de l’actuació és de 1.472,92 m2
Així tenim que el present projecte consisteix en les següents actuacions i/o intervencions:
- Treballs previs:
• Tancaments de seguretat i balises amb làmpada intermitent de seguretat
• Senyalització d'advertiment, de prohibició i d'obligació de seguretat
• Placa de senyalització de seguretat a l'obra
- Condicionament del terreny:
• Neteja, esbrossada i compactació del terreny amb mitjans mecànics del camí del tallat fins a la placeta
• Desbrossada del terreny amb mitjans manuals del talús inferior
• Neteja, esbrossada i compactació del terreny amb mini carregadora del camí d'accés a la mina
• Esbrossada del terreny amb mitjans manuals de la placeta
• Anivellament i repassada del terreny per a perfil d'acabat dels talussos
- Condicionament Plaça Sant Joan:
• Rebaix, repàs i compactació del terreny amb mitjans mecànics
• Enderroc dels murs de pedra interiors (corral)
- Arranjament del túnel d'accés a la cisterna d'aigua del castell:
• Proteccions de seguretat (barana desmuntable tipus guarda cossos)
• Condicionament del lloc de treball d'accés per les obres
• Neteja de terres i pedres de la zona de la mina
• Construcció de parets i sostre de la mina
• Paviment de formigó a l'entrada de la mina
• Subministrament i col·locació de canonada de protecció, valvuleria i accessoris
• Connexió a la xarxa existent i al carret de sortida del dipòsit del castell
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- Renovació de canonades:
• Excavacions, reblerts i compactacions de rases, tant amb mitjans mecànics com amb mitjans manuals
• Refer marges afectats per les obres
• Solera de formigó per a l'acabat de les rases
• Subministrament i col·locació de claveguera de PEAD de DN:160mm
• Subministrament i col·locació de claveguera de PEAD de DN:125mm
• Subministrament i col·locació de la valvuleria i accessoris necessaris
• Connexió a la xarxa d'aigua existent de fibrociment a la nova xarxa de polietilè
- Consolidació dels murs de pedra:
• Treballs previs de seguretat i protecció (muntatge, desmuntatge i amortització de bastides amb la xarxa de
seguretat corresponent i l’enllumenat de seguretat)
• Reparació superficial amb restitució del volum d'elements de pedra dels murs existents
• Reomplert i posterior rejuntat dels junts dels murs de pedra existents
- Paviments i acabats:
• Realització de les franges de pedra de la plaça amb una base de formigó HM-20/P/20/I i acabat amb paviment
de pedra calcària de 60mm. de gruix.
• Realització del paviment de la plaça amb una base de tot-u artificial de 15cm. de gruix i acabat amb solera de
formigó armat HA-25/P/20/IIa de 15cm de gruix.
• Subministrament i col·locació de l'armadura amb malla electrosoldada de 15x15 cm. i D:6-6mm
• Realització del paviment des del camí del Tallat fins la plaça Sant Joan una base de tot-u artificial de 15cm. de
gruix i acabat amb paviment continu de formigó imprès
• Subministrament i col·locació de barana de fusta a tot el llarg del camí travesser al camí del Tallat
- Ajudes de ram de paleta:
• Neteja de totes les zones d’actuació, amb càrrega i transport de runes a abocador autoritzat per tal d’entregar
l’obra totalment acabada i en perfecte estat
- Gestió de residus:
• Càrrega i transport de residus de la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus
• Deposició controlada dels residus barrejats a dipòsit autoritzat

1.3 - Usos previstos
El talús serà d'espai verd i lliure d'edificació i en els camins i les places seran de vialitat d'us públic
1.4 – Altres usos
No es preveuen cap altres usos que els característics.
1.5 – Situació i emplaçament de les obres
Les obres es realitzen a l'entorn del castell, concretament entre el camí del Tallat i la plaça Sant
Joan, a la població de Solivella, (43412) a la comarca de la Conca de Barberà, província de
Tarragona.

Montblanc, novembre de 2013
Tècnic redactor i
Cap de l'àrea d’Assistència Tècnica i Mobilitat

Jordi Obradó i Sanfeliu
Arquitecte tècnic
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2 – MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA DE L’ACTUACIÓ
2.1 - AGENTS
Promotor:
Actua com a promotor de les obres l’Ajuntament de SOLIVELLA, amb domicili fiscal a la Plaça
Major, número 1, de Solivella (43412), i amb CIF número P-4314900-D.
Projectista:
L’Ajuntament de Solivella realitza l’encàrrec de la redacció del projecte a l'oficina tècnica del
Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
Actua com a tècnic redactor del projecte l’arquitecte tècnic Jordi Obradó i Sanfeliu.
Altres tècnics:
No n'hi ha.
2.2 – INFORMACIÓ PRÈVIA
Antecedents i objecte del projecte:
Prosseguint el pla d’arranjament o restauració i millora de llocs, edificis característics, monuments
i espais annexos iniciat per aquesta corporació fa uns anys, amb mitjans propis i/o acollint-se a les
ajudes programades per les diverses administracions, l’Ajuntament de Solivella proposa, en
aquesta ocasió, el projecte d'adequació de l'entorn del castell per la seva dinamització
socioeconòmica.
El present projecte es redacta per tal de definir els criteris que hauran de seguir-se en la
realització de les obres, i també determina les dades bàsiques i els criteris de càlcul utilitzats;
exposa gràficament el sistema mitjançant els plànols que s’adjunten i presenta el pressupost
econòmic previst per a la total realització de les obres.
Las obres descrites en aquest projecte es realitzaran d’acord amb la convocatòria d’ajut en el
marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013. Eix 4 Leader.
La necessitat d’aquesta actuació ve imposada per dos fets:
-

Per una banda, actualment els murs de pedra existents que hi ha al camí del Tallat es
troben en mal estat de conservació, i amb greu perill de despreniments a la via pública
d'elements de pedra. Per tal de consolidar aquests murs també és necessari la neteja i
esbrossada del talús inferior que hi ha en aquesta zona, actualment envaït totalment
d'herbes i matolls.

-

Per altra banda també es vol recuperar el túnel d'accés a la cisterna d'aigua del castell, es
a dir, la mina, per això serà necessari condicionar el camí d'accés, per al seu futur
manteniment, actualment a la pràctica aquest accés es inaccessible.

Protecció existent:
El castell de Solivella està declarat com a BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional) d’acord amb el
que està establert a la Disposició Addicional Primera de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
Patrimoni Cultural Català.
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El Castell de Solivella, com a bé immoble te la següent protecció com a BCIN, d’acord amb la fitxa
bàsica d'identificació, descripció i situació jurídica i administrativa del bé, dins del Registre de Béns
d'Interès Cultural, a la consulta de la base de dades de béns immobles (Bens Culturals Protegits):
Be
Comunitat Autònoma
Província
Municipi
Categoria
Codi
Registre
Data de declaració
Data Butlletí Declaració

Castillo. Solivella
C.A. Cataluña
Tarragona
Solivella (Conca de Barberà)
Monumento
(R.I.) - 51 - 0006729 - 00000
(R.I.) REGISTRO BIC INMUEBLES: Código definitivo
08-11-1988
05-05-1949

Protecció
Disposició
Data disposició
Publicació
Estil
Època

BCIN: 1575-MH
Decret
22/04/1949
BOE
Gòtic florit català
XV - XVI

També consta a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic Català amb el codi “IPA: 1775”.

Condicions d’emplaçament i de l’entorn físic:
Descripció
Solivella se situa a la vessant meridional de la serra del Tallat. El nucli de població se'ns presenta
endreçat, bonic, rústic i alegre.
El pas de la carretera que mena a Andorra i el fet que Solivella és el poble de la Conca de Barberà
que queda més a la vora del monestir de Vallbona de les Monges, han estat els factors decisius
per al seu coneixement turístic i gastronòmic.
Pas obligat de mercaders que venien de les terres lleidatanes per l'estret de Belltall. Solivella ha
estat sempre punt d'aturada de carreters, viatjants i comerciants.
Encara avui la seva activitat més coneguda és la gastronomia. Diversos restaurants a peu de
carretera han donat fama que a "Solivella s'hi menja bé".
La Solivella actual, basada en el turisme com a suport econòmic de futur i assentada en una
economia agrària que s'adapta a les necessitats del mercat, s'obre camí oferint qualitat en vins,
productes agrícoles i en l'oferta gastronòmica d'interior.
El nucli habitat ofereix al visitant una sensació de pau, d'ordre i de bellesa. Els habitants han sabut
conservar l'arquitectura de la zona, reflectida en les cases, de pedra, les flors i l'embelliment dels
seus carrers.
Si la Conca de Barberà és una fossa mitjana, excavada pels rius Francolí i Anguera, al marge
meridional de la Depressió Central, i separada del Camp de Tarragona per la Serralada PreLitoral, Solivella, amb una superfície de 21'4 km2, es troba situada al bell mig de la Conca de
Barberà, just a sota de les vessants meridionals de la serra del Tallat, i a una altitud de 488
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metres, a 41º 27' 312''' de latitud N i a 1º 10' 667''' de longitud E, exactament comprovat a la
placeta de La Creu mitjançant un GPS.

2.3 – DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
2.3.1 Descripció general:
El present projecte es realitza per a definir les obres corresponents a l'adequació de l'entorn del
castell.
Així tenim que el present projecte consisteix en les següents actuacions i/o intervencions.
- Treballs previs:
• Tancaments de seguretat i balises amb làmpada intermitent de seguretat.
• Senyalització d'advertiment, de prohibició i d'obligació de seguretat.
• Placa de senyalització de seguretat a l'obra.
- Condicionament del terreny:
• Neteja, esbrossada i compactació del terreny amb mitjans mecànics del camí del tallat fins
a la placeta.
• Desbrossada del terreny amb mitjans manuals del talús inferior.
• Neteja, esbrossada i compactació del terreny amb mini carregadora del camí d'accés a la
mina.
• Esbrossada del terreny amb mitjans manuals de la placeta.
• Anivellament i repassada del terreny per a perfil d'acabat dels talussos.
- Condicionament Plaça Sant Joan:
• Rebaix, repàs i compactació del terreny amb mitjans mecànics.
• Enderroc dels murs de pedra interiors (corral).
- Arranjament del túnel d'accés a la cisterna d'aigua del castell:
• Proteccions de seguretat (barana desmuntable tipus guarda cossos).
• Condicionament del lloc de treball d'accés per les obres.
• Neteja de terres i pedres de la zona de la mina.
• Construcció de parets i sostre de la mina.
• Paviment de formigó a l'entrada de la mina.
• Subministrament i col·locació de canonada de protecció, valvuleria i accessoris.
• Connexió a la xarxa existent i al carret de sortida del dipòsit del castell.
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- Renovació de canonades:
• Excavacions, reblerts i compactacions de rases, tant amb mitjans mecànics com amb
mitjans manuals.
• Refer marges afectats per les obres.
• Solera de formigó per a l'acabat de les rases.
• Subministrament i col·locació de claveguera de PEAD de DN:160mm.
• Subministrament i col·locació de claveguera de PEAD de DN:125mm.
• Subministrament i col·locació de la valvuleria i accessoris necessaris.
• Connexió a la xarxa d'aigua existent de fibrociment a la nova xarxa de polietilè.
- Consolidació dels murs de pedra:
• Treballs previs de seguretat i protecció (muntatge, desmuntatge i amortització de bastides
amb la xarxa de seguretat corresponent i l’enllumenat de seguretat).
• Reparació superficial amb restitució del volum d'elements de pedra dels murs existents.
• Reomplert i posterior rejuntat dels junts dels murs de pedra existents.
- Paviments i acabats:
• Realització de les franges de pedra de la plaça amb una base de formigó HM-20/P/20/I i
acabat amb paviment de pedra calcària de 60mm. de gruix.
• Realització del paviment de la plaça amb una base de tot-u artificial de 15cm. de gruix i
acabat amb solera de formigó armat HA-25/P/20/IIa de 15cm de gruix.
• Subministrament i col·locació de l'armadura amb malla electrosoldada de 15x15 cm. i D:66mm.
• Realització del paviment des del camí del Tallat fins la plaça Sant Joan una base de tot-u
artificial de 15cm. de gruix i acabat amb paviment continu de formigó imprès.
• Subministrament i col·locació de barana de fusta a tot el llarg del camí travesser al camí
del Tallat.
- Ajudes de ram de paleta:
• Neteja de totes les zones d’actuació, amb càrrega i transport de runes a abocador
autoritzat per tal d’entregar l’obra totalment acabada i en perfecte estat.
- Gestió de residus:
• Càrrega i transport de residus de la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de
residus.
• Deposició controlada dels residus barrejats a dipòsit autoritzat.
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2.3.2 Compliment dels paràmetres urbanístics:
Planejament:

Text Refós Normes Urbanístiques de Planejament de Solivella, publicada la
seva aprovació definitiva en el DOGC número 4644 de data 30 de maig de
2006.

A

B
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SECCIÓ 3. SISTEMA D’ESPAIS LLIURES
Article 53. Sistema de parcs i jardins urbans (PJ).
1. Formen el sistema de parcs i jardins urbans tots els parcs, jardins, places, rambles i tot l’espai lliure
verd públic, situat en sòl urbà o urbanitzable.
2. L’ús fonamental dels parcs I jardins urbans és el descans I l’esbarjo de la població. La seva amplària
mínima serà de 12m. Sols s’hi admetran les construccions i instal·lacions que ajudin a aconseguir
aquest fi. En qualsevol cas, aquestes no podran ocupar més del 5% de la superfície total de l’espai
lliure o zona verda. Temporalment s’hi admet la instal·lació de fires, circs i atraccions que no
malmetin els espais enjardinats.
3. En cap cas s’admetran aprofitaments privats de subsòl, sòl i volada d’aquests espais. No obstant
això, al subsòl d’aquests sistemes s’admet que s’hi situïn serveis públics sempre que es garanteixi
l’enjardinament de la superfície.
TÍTOL IV. PROTECCIO DEL PATRIMONI.
Article 88. Pre-catàleg.
El pre-catàleg estableix diferents nivells de protecció, segons les característiques particulars de cada un
dels elements a protegir, per tal de concretar les condicions especials de protecció de cada un dels
elements.
-

Nivell 1- Béns d’interès cultural: Els B.I.C. tindran el nivell de protecció integral, que els assigna la
Llei 16/1985 de 26 de juny del Patrimoni Històric Espanyol.
Nivell 2- Edificis i elements d’interès: Elements catalogats sotmesos a les condicions generals de
protecció que aquestes normes determinen per al pre-catàleg.
Nivell 3- Àrees arqueològiques: N’hi ha de dos tipus:
a. Jaciments arqueològics: quedaran protegits per un radi de 50 m o, en
delimitació especifica. Les llicencies d’obres dins d’aquest radi hauran de
previ del servei d’arqueologia de la direcció general del patrimoni cultural,
la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i
l’actuació més adient.

el seu cas, per una
ser objecte d’informe
que podrà dictaminar
decidir posteriorment

b. Les zones d’expectativa arqueològica: son així considerades les zones on s’han produït troballes
aïllades i superficials, que no proporcionen la suficient informació per a situar el jaciment
possible.
En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència d’obres, s’haurien de realitzar
sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el servei d’arqueologia de la direcció
general del patrimoni cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment.
1. Queden inclosos en el Pre-catàleg de patrimoni a protegir els elements que es relacionen a continuació.
Tots ells estan grafiats i referenciats en els plànols d’ordenació.
Elements a protegir
1. L’església parroquial
2. Restes del castell
3. L’Ajuntament
4. Molí del senyor o del “Caixas”
5. Cal Flavià c./del Tallat-Safaretjos
6. Cal Civit c./del Tallat-Aveurador
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2.3.3 Descripció geomètrica:
Descripció del programa funcional i usos
A continuació es fa una descripció de les principals característiques del programa funcional i dels
diversos usos que es poden donar i complementar-se en aquesta obra.
Consisteix en l'adequació de l'entorn del castell, concretament en el condicionament dels terrenys,
neteja del talús inferior i condicionament del terreny de la plaça Sant Joan, número 6; en la
pavimentació de camins d'accés i plaça Sant Joan; en l'arranjament del túnel d'accés a la mina
fins al dipòsit d'aigua; la renovació de canonades i la consolidació dels murs de pedra;
Superfícies
2
L’àmbit total de la actuació es de 1.472,92 m
2.3.4 Descripció general dels sistemes que composen l’obra:
Sustentació
No es necessària la realització de l’estudi geotècnic ja que no hi ha que realitzar fonaments, donat
que no actuem ni a la façana, ni als elements estructurals.
Al tractar-se d'una neteja del talús i rebaix del terreny de la plaça, no es preveuen peculiaritats en
el terreny ni problemes derivats de les inestabilitats, lliscaments, usos previs que puguin haver
contaminat el sòl, obstacles enterrats, modificacions prèvies de la topografia, etc.
Estructura
Hi han varis murs de maçoneria, de pedra irregular.
Per als murs de maçoneria s’estableix el Document Bàsic del CTE “SE-F Estructures de fàbrica”,
però al ser de pedra irregular no li és d'aplicació.
No li són d’aplicació els requisits del Document Bàsic del CTE “SI Seguretat en cas d’incendi”, SI5
Intervenció dels bombers, SI6 Resistència al foc de l’estructura.
No li són d’aplicació els requisits que s’estableix a la NCSE-02 Norma de construcció
sismoresistent.
Tots aquests requisits no cal complir-los donat que es tracta d’un BCIN, malgrat tot, es donarà
compliment als màxims possibles dins de les actuacions contemplades en aquest projecte tècnic.
Envoltant
De forma genèrica, a continuació es descriuen les característiques fonamentals dels sistemes:
- Soleres:
Es realitzarà una base de formigó HM-20/P/20/I per a la realització de les franges de pedra de la
placeta.
Es subministrarà i es col·locarà una base de tot-u artificial de 15cm. per a la posterior
pavimentació de la placeta, així com també la posterior pavimentació del camí del Tallat.
- Façanes:
No es d'aplicació.
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- Compartiments interiors verticals i horitzontals:
No es d'aplicació.
- Elements exteriors verticals i horitzontals:
Es realitzarà una reparació superficial amb restitució de volum d'elements de pedra en la majoria
dels murs de pedra existents.
Reomplert i rejuntat de junts dels murs de pedra amb morter de calç natural.
Es realitzarà una neteja, esbrossada i compactació de les terres del camí del Tallat fins a la
placeta amb mitjans mecànics, així com també a la mateixa placeta.
Es realitzarà una neteja, esbrossada i compactació de les terres del camí d'accés a la mina amb
mitjans manuals
Es realitzarà una desbrossada del talús inferior, seguit d'un anivellament i repassada del terreny
per obtenir el perfil d'acabat amb mitjans manuals.
Es rebaixarà i compactarà el terreny de la plaça Sant Joan, número 6.
- Elements de protecció:
Es subministraran i muntaran bastides perimetrals als murs de pedra existents a consolidar, amb
la corresponent xarxa de protecció.
Es subministrarà i muntarà una tanca de seguretat al camí del Tallat per la part superior i inferior,
amb les corresponents balises intermitents.
Es col·locaran les senyalitzacions necessàries i corresponents sobre advertiment, obligació i
prohibició, així com les plaques de seguretat de senyalització d'obres.
- Acabats:
L'acabat de la plaça serà una solera de formigó armat HA-25/P/20/IIa de 15cm. de gruix.
L’acabat de les franges de la placeta serà de pedra calcària de 60mm. de gruix.
L'acabat del camí del Tallat serà paviment continu de formigó imprès de 10cm. de gruix.
La barana de fusta serà de pi tractada amb autoclau.
2.4 – REQUISITS A COMPLIMENTAR PER LES CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA
L’obra projectada proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que
garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així
com també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació. Malgrat tot cal respectar en tot
moment la normativa sobre patrimoni regulada principalment per la Llei 9/1999, de 30 de
setembre, del Patrimoni Cultural Català.
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’obra, que
depenen de les seves característiques i ubicació i que s’agrupen de la següent manera:
-

Funcionalitat:
o Utilització
o Accessibilitat

-

Seguretat:
o Estructural
o en cas d’Incendi
o d’Utilització

02_Memòria descriptiva_CTE 70-14.doc

-8-

-

Habitabilitat:
o Salubritat
o Protecció contra el soroll
o Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per a un
ús satisfactori de les dependències

2.4.1. Utilització: Condicions d’habitabilitat de l’edifici. Prestacions
Al no tractar-se de l’obra d’un habitatge no son d’aplicació els requisits d’habitabilitat.
2.4.2. Accessibilitat. Prestacions
Donada la qualificació de BCIN de l’edifici, no és d’obligat compliment. Malgrat tot s’intentarà
donar compliment a les condicions d’accessibilitat segons el Codi d’accessibilitat de Catalunya
(Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi
d'accessibilitat) i el DBSU Seguretat d’utilització.
2.4.3. Telecomunicacions
No es adient.
2.4.4. Seguretat Estructural
S’estableix el Document Bàsic del CTE “SE-F Estructures de fàbrica”, però al ser de pedra
irregular no li és d'aplicació.
2.4.5. Seguretat en cas d’Incendi. Prestacions
No és d’aplicació les exigències bàsiques del Document Bàsic SI Seguretat en cas d’incendi.
A més, tampoc es dona compliment al Decret 241/94 de “Condicionants urbanístics i de protecció
contra incendis complementaris de la NBE CPI/91”.
2.4.6. Seguretat d’Utilització. Prestacions
Donada la qualificació de BCIN de l’edifici, no és d’obligat compliment.
2.4.7. Salubritat
- 2.4.7.1. Protecció en front de la humitat
No és d’aplicació
- 2.4.7.2. Recollida i evacuació de residus
No és d’aplicació
- 2.4.7.3. Qualitat de l’aire
No és d’aplicació
- 2.4.7.4. Subministrament d’aigua i evacuació d’aigües
No és d’aplicació
2.4.8. Protecció en front al soroll
No es adient.
2.4.9. Estalvi d’energia
No es adient.
2.4.10. Ecoeficiència. Prestacions
No es adient.
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2.4.11. Contaminació lumínica
No es adient.
2.5 – TERMINIS I PERSONAL NECESSARI
2.5.1 – Termini d’execució
El termini d’execució dels treballs s’estima en 60 dies laborables a partir de la data de la firma de
l’acta de replanteig.
2.5.2 – Personal necessari
El personal previst necessari per a la realització dels treballs previstos en el present projecte
s’estima que sigui de 8 operaris, sense tenir en conte la direcció facultativa.
2.5.3 – Termini de garantia
El termini de garantia serà com a mínim de dotze (12) mesos a partir de la data de la firma de
l’acta de recepció de l’obra.
El contractista presentarà un pla de treball de les obres el qual s’ajustarà al termini d’execució
previst i/o al licitat.
2.6 - CONDICIONS REGLAMENTARIES
2.6.1 – Prescripcions tècniques
El plec de condicions tècniques inclòs al document número 8 d’aquest projecte es divideix en dos
capítols
El primer es refereix a les condicions tècniques generals i en ell es defineixen les següents
condicions:
- l’amplitud del contracte,
- les relacions entre l’administració i el contractista,
- les obligacions socials, laborals i econòmiques,
- les responsabilitats del contractista,
- els documents de que consta el projecte i les seves condicions,
- les obligacions i feines del personal dedicat a l’obra,
- els documents per al contractista,
- els treballs preparatoris per a l’execució de les obres,
- el desenvolupament i control dels treballs,
- els assaigs i el control de qualitat, així com les seves condicions,
- les modificacions de l’obra i del projecte, en el seu cas,
- les condicions dels acopis de materials,
- les condiciones dels treballs nocturns,
- les possibles obres defectuoses,
- les precaucions i retards a l’obra per inclemències climatològiques,
- les condicions de senyalització, transito i mesures de seguretat a l’obra,
- les obres a realitzar en condicions especials,
- les mesures i els treballs realitzats,
- la valoració i el pagament dels treballs realitzats,
- les obres complementaries, si existeixen,
- la suspensió de les obres i les possibles prorrogues del termini d’execució,
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-

la revisió de preus,
la rescissió del contracte,
les garanties, el termini d’execució, la recepció de l’obra, el termini de garantia,
la devolució de la fiança i la liquidació de les obres,
el caràcter del contracte,
la conservació de l’obra,
les disposicions i normatives aplicables
i les condicions tècniques en cas de realitzar obres afectades per carreteres.

En el segon capítol es descriuen les condicions tècniques particulars, dividint-se en dos
subcapítols:
- el primer d’aquests es refereix a les condicions d’obra civil y,
- el segon, a obres d’edificació.
En aquest es descriuen les obres a realitzar, així com les condicions dels materials bàsics i les
condicions per a les diferents actuacions a realitzar. També es descriuen les Condicions sobre els
dispositius i instal·lacions que s’han d’utilitzar, així com les seves característiques individuals,
seguint les normes i instruccions oficials vigents. Al mateix temps es defineixen les
característiques de cada unitat d’obra.
2.6.2 – Preus
L’estudi de tots els preus que figuren en els quadres corresponents, es detalla a la justificació de
preus. En aquest estudi s’han diferenciat els següents conceptes:
-

Mà d’obra: S’han estudiat tots els elements que intervenen al cost de la mà d’obra, els
preus reals de la zona, els preus segons les categories dels operaris, incrementats segons
els conceptes estimats en la legislació vigent. D’aquesta manera s’han obtingut les
despeses totals per jornades de treball i hora per a cada categoria dels operaris.

-

Maquinària: Es determina el cost horari a partir del preu d’adquisició deduint d’aquest la
repercussió de la amortització de la maquinària, així com les despeses de conservació i
assegurances. En cada cas han estat calculades les despeses horaris, combustibles,
lubrificant i personal conductor o mecànic.

-

Preu dels materials a peu d’obra: Aquest preu surt del valor de la adquisició en magatzem i
incrementant-lo amb els imports del transport, càrrega, descàrrega i pèrdua de material o
ruptura durant la manipulació dels materials.

2.6.3 - Amidaments i pressupost
En el document número 5 del projecte figuren els amidaments detallats de cada unitat d’obra, fets
d’acord amb les prescripcions que sobre el tema s’inclouen en el Plec.
En aquests amidaments s’apliquen els preus continguts en els corresponents quadres, per a
l’obtenció dels pressupostos parcials i totals.
2.6.4 - Classificació i categoria del contractista
Segons la Llei 30/2007 de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, a l’article 54, l’execució de
contractes d’obra d’import superior a 350.000,00 €, requereix que l’empresari estigui degudament
classificat.
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Per tant, en aquest cas el Pressupost de Contracte: 128.099,17 € es inferior al límit, pel que no
seria necessari l’exigència de la classificació, malgrat això és necessari la classificació següent
donat que es tracta d’un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN):
Grup K: Especials
Subgrup 7: Restauració de béns immobles històrico-artístics.
Am =

128.099,17 €

x 12 mesos

3 mesos

= 512.396,68 € ⇒ “d”

360.000,01 € < Am < 840.000,00 € = Categoria: “d”
Per tant, la classificació i categoria del contractista serà:
Grup K, subgrup 7; categoria: “d”

2.7 - JUSTIFICACIÓ D’OBRA COMPLETA
Aquest projecte es refereix a totes les obres necessàries per tal de dur a terme l'adequació
proposada per la propietat, es dir que les obres projectades constitueixen una obra completa,
entenent-se per tal les obres susceptibles de ser lliurades a l'ús general o al servei
corresponent i que compleix la normativa vigent, sense perjudici de les ulteriors ampliacions
que posteriorment puguin ser objecte i comprendran tots i cadascun dels elements que siguin
precisos per a la utilització de l'obra.
En aquest projecte es descriuen totes les obres necessàries per dur a terme l’obra totalment
acabada i, per tant no hi ha fases posteriors en l'adequació de l'entorn del castell.
2.8 - DESCRIPCIÓ COMPOSITIVA I CONSTRUCTIVA DELS ESPAIS OBJECTE DE LA
INTERVENCIÓ
Placeta
Per una banda, la plaça es troba situada entre el camí d'accés al camí del tallat i el carrer d'accés
a la plaça Sant Joan, per altra banda la delimita un habitatge i un mur de pedra del castell a
consolidar d'uns 50 cm. de gruix i és de planta rectangular, concretament la zona d'actuació es de
61.52m2 de superfície, és a dir, d'uns 8,70m de llarg per 7,00m d’ample.
També hi trobem una zona on el terreny es de roca, així que no s'hi actuarà.
Primerament es realitzarà una esbrossada de plantes i herbes d'uns 10cm. de gruix, amb mitjans
manuals, després es rebaixarà el terreny 20cm. amb mitjans mecànics i es seguirà amb el repàs i
la compactació del sòl resultant.
En aquesta plaça hi destacarem dos acabats de paviment diferent, un es el paviment central
realitzat amb solera de formigó HA-25/P20/IIa de 15cm de gruix sobre una base de tot-u artificial
de 15cm. de gruix i l'altre es la realització d'una franja de pedra a dos laterals de la plaça, aquesta
franja serà de 60cm d'amplada i 60mm. de gruix sobre una base de formigó HM-20/P20/I de 24cm
de gruix.
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Tant la solera del paviment central com la base de formigó de les franges de pedra, aniran amb
armadura AP500SD amb malla electrosoldada de 15x15cm i D6-6mm.
Plaça Sant Joan, número 6
Aquesta plaça es troba situada entre les dues muralles (la primera i la segona) i es un antic
terreny que formava part del castell. Té una forma irregular, concretament la zona d'actuació es de
490,30 m2 de superfície.
Es realitzarà un rebaix i una compactació del terreny de 1,15m d'alçada per tal de poder arribar al
mateix nivell que l'actual fossat del castell.
Camí del Tallat i camí d'accés a la mina
Camí del tallat: Aquest dona accés al camí de la mina i a la plaça Sant Joan, s'hi accedeix des del
camí del Tallat i finalitza a la plaça Sant Joan.
Es realitzarà una neteja i esbrossada del terreny amb mitjans mecànics d'uns 15cm. de gruix
seguit del repàs i compactació del terreny i un rebaix de les terres de 15cm. de gruix. regularitzant
la seva amplada a 2,50m.
L'acabat serà amb un paviment continu de formigó imprès de 10cm de gruix sobre una base de
tot-u artificial de 15 cm. de gruix.
Camí d'accés a la mina: Es un petit pas que s'ha anat fent a través dels anys, és un accés molt
complicat ja que la seva amplada es gairebé nul·la i plena d'herbes.
En aquest cas, es pretén fer una neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals i amb una
mini carregadora, d'uns 60cm. d'amplada com a màxim i amb el posterior repàs i compactació del
terreny.
La mina
Es una antiga mina d'aigua que travessa tot el castell.
En aquesta actuació s'arranjarà aquest sostre per tal d'evitar possibles esfondraments que
malmetin les bases constructives del castell. Al mateix a temps s'arranjarà la boca d'entrada a la
mina per deixar-la en bones condicions i integrada en l'entorn.
Talussos
El talús es troba situat a la part inferior del camí del Tallat, i que forma part de l'entorn del castell.
Condicionat per l'emplaçament, el talús és molt irregular i de tipus residual; la superfície, d'uns
436,10 m2. presenta unes fortes pendents ascendents des del camí del tallat fins a la part inferior
del castell, presentant monticles, resultat de vells enderrocaments.
Des del camí del tallat i enmig dels talussos hi trobem l'accés a la mina a través d'un pas de terres
que s'ha realitzat durant el pas dels anys.
Es realitzarà una desbrossada del terreny del talús amb una desbrossadora manual seguit d'un
repàs i anivellament d'aquest per a obtenir el perfil d'acabat.
Murs de pedra
Aquests murs són fets de pedra irregular entre uns 50 cm. i 60 cm. de gruix.
Actualment tant els murs com els seus coronaments es troben en molt mal estat, i els laterals es
troben casi inexistents, és a dir que possiblement estem davant de volums afegits.
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Es pretén consolidar aquests murs de pedra realitzant una reparació superficial amb restitució de
volum d'elements de pedra i amb morter mixt, posteriorment es reompliran i rejuntaran els junts
amb morter de calç natural pura.
Xarxa d'aigua i clavegueram
Canonades de la xarxa d'aigua i de clavegueram en molt mal estat.
Xarxa d'aigua: Es realitzaran les connexions a la xarxa existent i al carret de sortida del dipòsit del
castell
Xarxa de clavegueram: Es realitzarà la connexió a xarxa existent de fibrociment D80 i 125 mm.
amb la nova xarxa de polietilè PE 100 AD PN10 DN125 i 160 mm. a la plaça de Sant Joan i a
l'estació de bombament; els treballs consisteixen en desaiguar la xarxa d'aigua en aquest punt, fer
el tall de fibrociment, purgar el final de línia, tornar a posar en càrrega la xarxa, afegir pastilles de
clor per assegurar una bona desinfecció de la nova xarxa instal·lada, i restablir el servei.
2.9 - ESTAT DE CONSERVACIÓ
2.9.1 - Consideracions generals
Adequació de l'entorn
L'entorn del conjunt castral s'ha modificat en diferents ocasions al llarg dels segles. Aquí només
ens referim a l'entorn del castell. Aquest espai exterior ha quedat ple d'herbes i restes de pedra a
causa dels despreniments dels murs existents.
2.9.2 - Descripció de danys
Placeta i plaça Sant Joan, 6:
Actualment aquestes places no estan pavimentades, això fa que el terreny estigui ple d'herbes i
pedres, així com tampoc no està delimitada la placeta.
Camí del Tallat i camí d'accés a la mina
Camí del tallat: Es troba entre el talús sud-oest superior i el talús sud-oest inferior de la zona que
engloba l'entorn del castell, aquest queda estret per causa de les terres que van caient dels
talussos
Camí d'accés a la mina: L'accés a la mina es troba en un lloc de molt difícil accés. Existeix un
petit pas gairebé inexistent ja que es troba envaït d'herbes i matolls.
Danys a la volta de la mina
L'antiga mina d'aigua es troba en molt mal estat, fins al punt que s'ha apuntalat el sostre.
Danys en talussos
Tal com s'ha dit anteriorment, aquest espai exterior, ha quedat totalment cobert d'herbes i pedres,
i les terres es desprenen fàcilment i envaeixen el camí del Tallat
Danys en murs de pedra
Els murs que estan construïts amb fàbrica de pedra irregular i assentats sobre bases diferents de
composició de subsòl complexa, presenten una àmplia varietat de danys.
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Els problemes més greus es centren en els laterals i els coronaments d'aquests. El morter de la
seva maçoneria ordinària està molt degradat, puntualment desintegrat o inexistent.
També trobem en bastants trams dels murs on hi existeixen zones amb falta de volum construït.
La degradació dels morters condueix a la fatiga material de la fàbrica que es manifesta per un
considerable bombament. La ja greu deficiència constructiva d'aquestes zones es veu
augmentada per esquerdes obertes en la maçoneria.
Xarxa d'aigua i clavegueram
Les canonades de la xarxa d'aigua i de clavegueram es troben en molt mal estat, molts trams
d'elles, estan trencades.
2.9.3 - Estat de conservació
A. Modificació de l’entorn immediat
Talús amb acumulació d'herbes, matolls i volum petri.
B. Danys en camins i places
Passos estrets / inexistents
Terreny amb acumulació de terres i runa
C. Danys i modificacions en fàbrica de mur
Murs ruïnosos
Morter de junts desintegrat / inexistent
Rejuntat no original
Esquerdes / fissures
Reintegracions amb paredat
Pèrdua de volum petri
Desagregacions amb pèrdua de superfície
D. Danys en volta
Volta ruïnosa
E. Danys en les xarxes d'aigua i clavegueram
Canonades trencades / descobertes
Manca de peces / valvuleria
Manca de connexions
2.10 - JUSTIFICACIÓ DE LES INTERVENCIONS
2.10.1 - Criteris generals
L'objectiu d'aquesta intervenció es evitar que els murs que serveixen de contenció a les terres del
talús de la part sud-oest es continuïn degradant.
Al mateix temps també és necessari netejar el talús, actualment envaït d'herbes i matolls. Els
treballs arqueològics duts a terme fins a l'actualitat, així com els estudis realitzats han aportat
dades que permeten conèixer part de la importància arquitectònica d'aquest edifici gòticrenaixentista. amb la present actuació es pretén deixar net el terreny per a posteriors actuacions
arqueològiques que permetin aportar més dades al conjunt.
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Es tracta d'un castell senyorial de les acaballes de l'edat mitjana amb importants elements
renaixentistes. S'estructura al voltant d'un pati central i de tres plantes.
2.10.2 - Intervenció arqueològica
En aquesta fase no es realitzaran intervencions arqueològiques, tant sols es netejarà el talús per a
posteriors actuacions.
Tal vegada, es puguin realitzar actuacions arqueològiques i d'altres estudis d'aquesta part del
recinte, la zona sud-oest. Es té coneixement de la possible existència de restes arqueològiques,
avui tapades per les terres del talús.
2.10.3 - Consolidació i restauració
La màxima vàlida per a totes les intervencions és la de mantenir l’autenticitat única i testimonial de
les parts a intervenir d’aquest castell excepcional de la Conca de Barberà, a la població de
Solivella. Seguint aquesta màxima, la proposta es limita a un conjunt d’obres de consolidació i
neteja que hauran de tornar a l’estructura dels murs la seva capacitat portant, de contenció del
talús de la part sud-oest. Durant les intervencions en cap moment es buscarà la diferència entre la
preexistència i la restauració, sinó una plena integració de les parts consolidades o restaurades a
l’entorn construït.
2.10.4 - Restitucions i substitucions
En restitució i substitució es igualment vàlid el propòsit de ser respectuosos amb els detalls i la
composició anterior i amb l’ambient històric.
En els processos s’utilitzaran materials tradicionals com pedra i morter de calç natural.
2.10.5 - Usos, accessos i recorreguts
A causa del seu estat ruïnós o d'abandó, tots els espais on cal intervenir estan actualment en
desús. Per aquest motiu, una de les tasques importants del projecte i de les obres és arranjar
l'accés a l'espai que envolta el castell i tenir una millor perspectiva del conjunt per tal que aquests
espais s'integrin millor en el conjunt monumental.
L'antiga mina d'aigua que travessa tot el castell es troba en molt mal estat, fins al punt que s'ha
apuntalat el sostre. En aquesta actuació s'arranjarà aquest sostre per tal d'evitar possibles
esfondraments que malmetin les bases constructives del castell. Al mateix a temps s'arranjarà la
boca d'entrada a la mina per deixar-la en bones condicions i integrada en l'entorn.
2.10.6 - Conclusions
Els criteris i plantejaments s’apliquen com a guia en l’establiment de l’esquema i contingut dels
diferents grups de treball enumerats i descrits en la memòria constructiva.
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2.11 - PRESSUPOST DE LES OBRES
D’acord amb els preus unitaris de cada partida d’obra detallats en els amidaments i, amb els preus
previstos per a cada una d’elles, s’obté el següent pressupost:

Preus realitzats en base a ITEC 2013 del banc de preus “BANC PATRIMONI ARQUITECTÒNIC”

Pressupost d’Execució Material (PEM)
13,00%
Despeses Generales d’Obra
6,00%
Benefici Industrial

107.646,36

Pressupost Total de Contracte
21,00%
I. V. A

128.099,17
26.900,83

PRESSUPOST TOTAL

13.994,03
6.458,78

155.000,00

El present pressupost ascendeix a la quantitat de:
CENT CINQUANTA-CINC MIL EUROS AMB ZERO CÈNTIMS.

Montblanc, novembre de 2013

Tècnic redactor i
Cap de l'àrea d’Assistència Tècnica i Mobilitat

Jordi Obradó i Sanfeliu
Arquitecte tècnic
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3 - MEMÒRIA CONSTRUCTIVA DE L’ACTUACIÓ
A continuació es descriuen els treballs a realitzar per a l'adequació de l'entorn del castell de
Solivella, així com les solucions adoptades per a les mateixes.
3.1 - PLANTEJAMENTS GENERALS
En les diferents partides destinades a consolidació i restauració de paraments de pedra
intervindran restauradors professionals. Les obres que afecten directament a l'estructura
(restitució de maçoneria, consolidació de maçoneria o col·locació de paviments) són del ram de
paletes, de fusters i de restauradors. La coordinació d’aquestes persones i la supervisió dels
treballs que han de realitzar estaran a càrrec, en tot moment, per un arqueòleg i, evidentment, per
les persones que formin part de la direcció facultativa de l’obra. El personal que treballi en les
obres projectades haurà de tenir un bon coneixement dels processos tradicionals de construcció.
La complexitat de les intervencions comporta la necessitat de compaginar les actuacions de tots
els equips (paleta, fuster, restaurador) i donar importància a la combinació dels treballs.
Com a resultat del reconeixement i atesa la complexitat de l'obra, durant l'execució pot variar
parcialment el contingut i la seqüència projectada dels processos: aquests s’han d’ajustar en cada
moment a la realitat i als possibles canvis en funció de les dades arqueològiques que es puguin
obtenir de nou.
Respecte als materials, aquests seran de primera qualitat. S’utilitzarà morter preparat de calç en
totes les actuacions dels murs paredats.
Durant tota l’obra es realitzaran ajudes de ram de paleta als treballs d’arqueologia. També seran
necessàries aquestes ajudes per a les instal·lacions de xarxa d'aigua i de clavegueram.
També cal tenir present que un 2% del pressupost està destinat a la seguretat i salut a l’obra i, a
més s’ha d’instal·lar una farmaciola d’armari amb el contingut establert a l’ordenança general de
seguretat i salut en el treball i reposar el material sanitari utilitzat.
Al finalitzar les obres es realitzarà la neteja final d’obra que inclou els treballs necessaris
d’eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments, eliminació de taques i restes de guix i
morter adherits, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d’obra
dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat, amb el pagament
de les taxes corresponents a la deposició controlada dels residus inerts.
3.2 - TREBALLS PRÈVIS
Actuacions prèvies
Es realitzarà el tancament de l’obra al camí del Tallat amb perfils longitudinals flexibles d’acer
galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat,
col·locat sobre suport de perfil, CPN-160 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1,25 i 1,50 m
de llargària, sense amortidors, col·locat clavat.
Es col·locaran llumeneres amb làmpades intermitents de color ambre, amb energia de bateria de
12 V., per a la senyalització de la tanca d’obra i bastides.
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Es col·locaran cinc senyals d’advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m. de
distància, fixada amb bastidor d’acer galvanitzat. Una senyal indicarà “PERILL D’OBRES” i l’altra
“REDUCCIÓ DE CALÇADA”.
Es col·locaran dues senyals de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent a 45º, en color vermell, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m. de distància, fixada amb bastidor d’acer galvanitzat.
Una senyal indicarà “PROHIBICIÓ PERSONES NO AUTORITZADES”
Es col·locaran dues senyals d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells de color blanc, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25
m. de distància, fixada amb bastidor d’acer galvanitzat. Una senyal indicarà “OBLIGACIÓ ÚS
CASC".
Es col·locaran plaques de seguretat laboral.
Es subministraran i muntaran bastides per a la consolidació dels murs de pedra.
La bastida, muntada en tota la superfície d’actuació dels murs, serà metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm. i alçària ≤ 200 cm., amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d’amplària com a mínim de 60 cm., escales d’accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida espessa tipus mosquitera, col·locada a tota les
cares exteriors i amarradors cada 20 m2 de mur amb cordes de seguretat de 6 mm de diàmetre,
amb tots els elements de senyalització normalitzats.
Condicionament del terreny
La primera actuació a realitzar serà la desbrossada del talús de 10cm de gruix, amb mitjans
manuals, i aplec de les terres per a la posterior càrrega i transport a dipòsit autoritzat
Seguidament es procedirà a la neteja i esbrossada del terreny del camí d'accés a la mina i del
camí del Tallat de 15cm. de gruix.
Es realitzarà una esbrossada de plantes i herbes amb mitjans manuals de 10cm. de gruix a la
placeta, seguit d'un rebaix del terreny amb mitjans mecànics de 20cm. de gruix.
Es rebaixarà el terreny corresponent al camí del Tallat, aquest serà de 15cm. de gruix, així com
també el terreny corresponent a la Plaça Sant Joan, número 6, aquest serà de 115cm. de gruix.
Tant el camí d'accés a la mina com el camí del tallat i les dues places, es repassaran i es
compactaran les terres, amb mitjans mecànics i amb un 95% PM.
Consolidació dels murs de pedra
En els murs de pedra es realitzarà una reparació superficial amb restitució de volum d'element de
pedra amb morter mixt, així com també un reomplert i rejuntat de junts amb morter eco compatible
de calç natural pura NHL 3,5
Mina
Primerament es netejarà el terra de la mina de terres i pedres que s'han desprès del sostre i
parets, amb mitjans manuals.
03_Memòria constructiva_CTE 70-14.doc

-2-

Es consolidaran les parets i el sostre de la mina amb totxo de ceràmica tipus "gafa" amb morter, la
part del sostre serà de mig punt. es deixaran algunes juntes verticals sense material per poder
passar l'aigua que quedi acumulada darrera les parets.
Es subministrà i col·locarà una canonada de distribució de polietilè DN140mm. PN10 inclòs
valvuleria necessària, així com també es realitzaran les connexions necessàries a la xarxa existent
i al carret de sortida del dipòsit del castell.
Xarxa de sanejament
Es renovaran les canonades de sanejament malmeses substituint les canonades existents per
canonades de polietilè incloent la valvuleria necessària, així com també es realitzarà la connexió a
la xarxa existent de fibrociment DN80 i 125mm. amb la noca xarxa de polietilè PE100 AD PN10
DN125 i 160mm. a la plaça Sant Joan i a l'estació de bombament; els treballs consisteixen en
desaiguar la xarxa d'aigua en aquest punt, fer el tall de fibrociment, purgar el final de línia, tornar a
posar en càrrega la xarxa, afegir pastilles de clor per assegurar una bona desinfecció de la nova
xarxa instal·lada, i restablir el servei.
Acabats
L'acabat del paviment central de la plaça Sant Joan serà amb solera de formigó HA-25/P/20/IIa
amb un gruix de 15cm. i malla electrosoldada AP500SD de ME 15x15cm. i D:6-6mm. sobre una
base de tot-u artificial amb estesa i piconatge del 95%PM. També es realitzaran unes franges
laterals de pedra calcària de 60 mm. de gruix col·locades amb morter de coment.
L'acabat del camí del Tallat serà amb paviment continu de formigó imprès de 10cm. de gruix i
malla electrosoldada AP500SD de ME 15x15cm. i D:6-6mm. sobre una base de tot-u artificial amb
estesa i piconatge del 95%PM.
Es subministrarà i col·locarà una barana de fusta de pi tractada amb autoclau en tota la longitud
del camí del Tallat.
Totes les terres es carregaran i es transportaran a dipòsit autoritzat.
3.3 - SUSTENTACIÓ DE L’OBRA
3.3.1 - Geotècnic
No és necessita la realització de l’estudi geotècnic, ja que no s’han de realitzar fonamentacions.
Tampoc és necessari per la senzillesa tècnica de l’obra a realitzar.
3.3.2 - Fonaments
No es d’aplicació ja que no es realitzen fonaments ni cap tipus de reforç com recalçats, ....
3.4 - SISTEMA ESTRUCTURAL
3.4.1 - Consideracions estructurals
Per la senzillesa tècnica de l’obra a realitzar no és d’aplicació.
3.4.2 - Estructura. Descripció del seu comportament
Actualment els murs de pedra existents que hi ha al camí del Tallat es troben en mal estat de
conservació, i amb greu perill de despreniments de pedra. Per tal de consolidar aquests murs,
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primerament és necessari la neteja i esbrossada del talús que hi ha en aquesta zona, actualment
envaït totalment d'herbes i matolls.
Posteriorment es realitzarà una reparació superficial amb restitució de volum d'elements de pedra i
un reomplert i rejuntat de junts dels murs amb morter de calç natural.
3.4.3 - Mètode de càlcul
No n’hi ha.
3.5 - SISTEMA ENVOLTANT
3.5.1 - Definició dels subsistemes de l’obra projectada
Els subsistemes per aquesta obra o actuació son els següents:
3.5.1.1 - Soleres i paviments:
Es realitzarà una base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica, per a la realització de
les franges de pedra de la placeta.
Es subministrarà i es col·locarà una base de tot-u artificial de 15cm. per a la posterior
pavimentació de la placeta i al camí del Tallat.
L'acabat de la placeta serà amb solera de formigó armada a la part central i amb unes franges de
pedra calcària als laterals.
L'acabat del camí del tallat serà amb paviment continu de formigó imprès.
3.5.1.2 - Murs:
Primerament es realitzarà una reparació superficial amb restitució del volum d'elements de pedra
dels murs existents
Posteriorment es realitzarà el reomplert dels junts amb morter ecocompatible de calç natural pura
NHL 3.5, de classe M5, per a l’execució i reparació transpirable de murs i fàbriques, antibactèric i
antifloridura natural.
Posterior es realitzarà el rejuntat d’aquests junts dels paredats amb morter preparat ecocompatible
de calç natural pura NHL 3.5, per a l’execució i nafrat altament transpirables de murs i fàbriques,
antibactèric i antifloridura natural, per tal de deixar els murs a pedra vista.
Aquests morters contenen només matèries primeres d’origen estrictament natural.
3.5.1.3 - Elements de protecció:
Es subministrarà i col·locarà una barana de fusta tractada amb autoclau a tot el llarg del camí del
Tallat
3.5.1.4 - Acabats:
Tal i com ja s'ha explicat en el punt anterior, els murs es deixaran a pedra vista; la barana serà de
fusta de pi tractada amb autoclau; el camí del Tallat tindrà l'acabat de paviment continu de formigó
imprès i els acabats de la placeta seran amb solera de formigó a la part central i als laterals es
deixaran unes franges de pedra calcària.
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A la plaça Sant Joan , número 6, tan sòls es compactarà el terreny.
El talús es repassarà i s'anivellaran per tal d'obtenir un perfil d'acabat adequat.
3.5.1.5 - Tancaments practicables exteriors:
No es d'aplicació.
3.5.2 - Descripció del seu comportament davant els aspectes i les seves bases de càlcul
El comportament del sistema envolvent esta avalat per la qualitat i tipologia dels materials a
utilitzar, garantida pels mateixos fabricants.
Les accions a què està sotmès són les del propi pes dels paviments a realitzar, així com les
sobrecàrregues d’ús.
3.5.3 - Justificació de les solucions adoptades
La justificació ja queda implícita per les pròpies actuacions a realitzar. Les principals, entre altres,
son les següents
- Treballs previs de seguretat i protecció amb muntatge i desmuntatge de bastides.
- Neteja, esbrossada i compactació del terreny amb mitjans mecànics del camí del tallat fins a la
placeta
- Desbrossada del terreny amb mitjans manuals del talús inferior
- Neteja, esbrossada i compactació del terreny amb mini carregadora del camí d'accés a la mina
- Esbrossada del terreny amb mitjans manuals de la placeta
- Rebaix i compactació del terreny de la plaça Sant Joan, número 6
- Arranjament del túnel d'accés a la cisterna d'aigua del castell
- Renovació de canonades
- Realització del paviment de la placeta amb una base de formigó HM-20/P/20/I i realització de
franges de pedra calcària de 60mm. de gruix.
- Realització del paviment des del camí del Tallat fins la placeta amb una base de tot-u artificial
de 15cm. de gruix i acabat amb paviment continu de formigó imprès de 15cm. de gruix
3.6 - SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS
3.6.1 - Definició dels subsistemes de l’obra projectada
3.6.1.1 - Compartiments interiors verticals i horitzontals:
No n’hi ha.
3.6.1.2 - Elements de protecció:
No n’hi ha.
3.6.1.3 - Acabats:
No n’hi ha.
3.6.1.4 - Tancaments practicables interiors:
No n'hi han.
3.6.2 - Descripció del seu comportament davant els aspectes i les seves bases de càlcul
El seu comportament i les bases de càlcul són les marcades pel fabricant.
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3.6.3 - Justificació de les solucions adoptades
La justificació ja queda implícita per les pròpies actuacions a realitzar.
3.7 - SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
3.7.1 - Definició dels subsistemes d’instal·lacions de l’obra projectada
3.7.1.1 - Protecció contra incendis:
No és adient.
3.7.1.2 - Protecció antiintrusió:
No és adient.
3.7.1.3 - Parallamps:
No és adient.
3.7.1.4 - Electricitat:
No és adient.
3.7.1.6 - Ascensors i transport:
No és adient.
3.7.1.7 - Fontaneria:
Es realitzaran les connexions a la xarxa existent i al carret de sortida del dipòsit del castell
3.7.1.8 - Evacuació de residus líquids i sòlids:
No és adient.
3.7.1.9 - Ventilació:
No és adient.
3.7.1.10 - Telecomunicacions, veu i dades:
No és adient.
3.7.1.11 - Instal·lacions tèrmiques i el seu rendiment energètic:
No és adient.
3.7.1.12 - Subministrament de combustibles:
No és adient.
3.7.1.13 - Estalvi d'energia (energia solar tèrmica o fotovoltaica i altres energies renovables):
No és adient.
3.7.1.14 - Salubritat
Es realitzarà la connexió a xarxa existent de fibrociment D80 i 125 mm. amb la nova xarxa de
polietilè PE 100 AD PN10 DN125 i 160 mm. a la plaça de Sant Joan i a l'estació de bombament;
els treballs consisteixen en desaiguar la xarxa d'aigua en aquest punt, fer el tall de fibrociment,
purgar el final de línia, tornar a posar en càrrega la xarxa, afegir pastilles de clor per assegurar una
bona desinfecció de la nova xarxa instal·lada, i restablir el servei.
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3.7.2 - Indicacions
El comportament del sistema esta avalat per la qualitat i tipologia dels materials a utilitzar,
garantida pels mateixos fabricants.
Es realitzaran proves de mesura de totes les instal·lacions:
- Resistència de la canonada de la xarxa d'aigua a la pressió especificada en el projecte.
- Prova d'estanqueïtat de les canonades del clavegueram.
3.7.3 - Justificació de les solucions adoptades
La justificació ja queda implícita per les pròpies actuacions a realitzar. Les principals, entre altres,
son les següents:
Xarxa d'aigua:
- Subministrament i col·locació de la canonada de distribució de polietilè DN 140 mm. PN 10
- Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fosa dúctil DN 125 mm.
- Connexions a la xarxa existent i al carret de sortida del dipòsit del castell
Xarxa de clavegueram:
- Subministrament i col·locació de claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació
PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
- Subministrament i col·locació de claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació
PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
- Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN
- Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN
- Subministrament i col·locació de ventosa trifuncional DN1" de la marca Minibarack o similar
col·locada a sobre de canonada de PE DN 110 mm.
- Connexió a xarxa existent de fibrociment D80 i 125 mm. amb la nova xarxa de polietilè PE 100
AD PN10 DN125 i 160 mm. a la plaça de Sant Joan i a l'estació de bombament; els treballs
consisteixen en desaiguar la xarxa d'aigua en aquest punt, fer el tall de fibrociment, purgar el
final de línia, tornar a posar en càrrega la xarxa, afegir pastilles de clor per assegurar una bona
desinfecció de la nova xarxa instal·lada, i restablir el servei, tal com descriu el RD 14072003.
3.8 - EQUIPAMENT
No n'hi ha.
3.9 - RESIDUS
La justificació i el càlcul s’adjunten a l’annex “7.3 Producció i gestió de residus de construcció i
enderroc. Estudi de gestió”.
Montblanc, novembre de 2013
Tècnic redactor i
Cap de l'àrea d’Assistència Tècnica i Mobilitat

Jordi Obradó i Sanfeliu
Arquitecte tècnic
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04 - COMPLIMENT DEL CTE I ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS
4.1 - SEGURETAT ESTRUCTURAL
4.1.1 - SE 1 Resistència i estabilitat
4.1.2 - SE 2 Aptitud al servei
4.1.3 - SE RE Accions en l’edificació
4.1.4 - SE-C Fonamentació
4.1.5 - SE-A Estructures d’acer
4.1.6 - SE-F Estructures de fàbrica
4.1.7 - SE-M Estructures de fusta
La present obra queda exclosa del seu compliment, que ja les consolidacions dels murs de pedra
son de pedra irregular, segons SE-F Art: 1.1.2
Així com també queda exclosa el seu compliment per ser monument declarat BCIN i a més per
no tractar-se d'una edificació.
4.2 - SEGURETAT EN CAS D’INCENDI
4.2.1 - SI 1 Propagació interior
4.2.2 - SI 2 Propagació exterior
4.2.3 - SI 3 Evacuació
4.2.4 - SI 4 Detecció, control i extinció de l’incendi
4.2.5 - SI 5 Intervenció dels bombers
4.2.6 - SI 6 Resistència al foc de l’estructura
D’acord amb l’establert en l’àmbit d’aplicació del document bàsic SI del CTE, la present obra queda
exclosa del seu compliment per ser monument declarat BCIN i a més per no tractar-se d'una
edificació.
4.3 - SEGURETAT D’UTILIZACIÓ I ACCESSIBILITAT
4.3.1 - SU 1 Seguretat davant el risc de caigudes
4.3.2 - SU 2 Seguretat davant el risc d’impacte o atrapament
4.3.3 - SU 3 Seguretat davant el risc de subjecció
4.3.4 - SU 4 Seguretat davant el risc derivat d’il·luminació inadequada
4.3.5 - SU 5 Seguretat davant el risc derivats de situacions amb alta ocupació
4.3.6 - SU 6 Seguretat davant el risc d’ofegament
4.3.7 - SU 7 Seguretat davant el risc derivat de vehicles en moviment
4.3.8 - SU 8 Seguretat davant el risc derivat de l’acció del llamp
D’acord amb l’establert en l’àmbit d’aplicació del document bàsic SU del CTE, en la present obra
queda exclosa del seu compliment per ser monument declarat BCIN i a més per no tractar-se
d'una edificació.
4.4 - SALUBRITAT
4.4.1 - HS 1 Protecció davant la humitat
4.4.2 - HS 2 Eliminació de residus
4.4.3 - HS 3 Qualitat de l’aire interior
4.4.4 - HS 4 Subministrament d’aigua
4.4.5 - HS 5 Evacuació d’aigües residuals
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D’acord amb l’establert en l’àmbit d’aplicació del document bàsic SU del CTE, la present obra queda
exclosa del seu compliment per ser monument declarat BCIN i a més per no tractar-se d'una
edificació.
4.5 - ESTALVI D’ENERGIA
4.5.1 - HE 1 Limitació de demanda energètica
4.5.2 - HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques
4.5.3 - HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
4.5.4 - HE 4 Aportació solar mínima d’aigua calenta sanitària
4.5.5 - HE 5 Aportació fotovoltàica mínima d’energia elèctrica
D’acord amb l’establert en l’àmbit d’aplicació del document bàsic SU del CTE, la present obra queda
exclosa del seu compliment per ser monument declarat BCIN i a més per no tractar-se d'una
edificació.
4.6 - PROTECCIÓ DAVANT EL SOROLL HR
NO ÉS D’APLICACIÓ ja que la present obra queda exclosa del seu compliment per ser
monument declarat BCIN i a més per no tractar-se d'una edificació.
4.7 - ECOEFICIÈNCIA
NO ÉS D’APLICACIÓ ja que la present obra queda exclosa del seu compliment per ser
monument declarat BCIN i a més per no tractar-se d'una edificació.
4.8 - COMPLIMENT D’ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS
4.8.1 - Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Es d’aplicació el que s’indica en el Reial Decret 1627/97, de 24 d’Octubre, sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut a l’Obra es troba a l’Annex 7.1 d’aquest projecte.
4.8.2 - Subministrament elèctric i característiques de la xarxa de distribució
No és d'aplicació
4.8.3 - Accessibilitat
És d’aplicació Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat
(DOGC núm. 2043, de 28 d'abril de 1995). Tot i que al tractar-se d’un edifici catalogat com a BCIN i, per tant no
és d’obligat compliment, es dona compliment en la mesura que sigui possible.
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REQUERIMENTS NORMATIUS DELS ITINERARIS
ITINERARI

Paràmetres
generals

0,90 m
2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu
recorregut
- Canvis de
l’amplada de pas ha de permetre inscriure un
direcció:
cercle de 1,20 m de diàmetre
- Un espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure un
cercle de 1,50 m de diàmetre
- El paviment és no lliscant
- Amplada mínima:
0,80 m
- Alçada mínima:
2,00 m
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta, sense ser
escombrat per l’obertura de la porta i a on es pot inscriure un
cercle de diàmetre 1,50 m. (S’exceptua a l’interior de la cabina
de l’ascensor)
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o
palanca
- Portes de 2 o més fulles: una d’elles haurà de tenir una
amplada mínima de 0,80 m
- tindran un sòcol inferior ≥ 0,30m d’alçada, llevat
- Portes
de
de que el vidre sigui de seguretat
vidre:
- A efectes visuals tindran una franja horitzontal
d’amplada ≥ 0,05 m, col·locada a 1,50 m d’alçada i
amb marcat contrast de color

- Amplada mínima:
0,80 m
- Alçada mínima:
2,00 m
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta, sense ser
escombrat per l’obertura de la porta i a on es pot inscriure un
cercle de diàmetre 1,20 m. (S’exceptua a l’interior de la cabina
de l’ascensor)
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o
palanca

- No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat

- No inclou cap tram d’escala
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una
fondària mínima de 1,20 m. L’alçada màxima d’aquest graó és
de 14 cm
- Accés a l’edifici: En els edificis que sigui obligatòria la
instal·lació d’un ascensor, només s’admetrà l’existència d’un
graó, d’alçada ≤ 12cm, a l’entrada de l’edifici

- transversal:
S’admet ≤ 2% en rampes exteriors
- La llargada de cada tram és ≤ 20 m
- En la unió de trams de diferent pendent es col·loquen
replans intermedis
- Els replans intermedis tindran una llargada mínima de
1,50 m en la direcció de circulació
- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha un replà de
1,50 m de llargada mínima
- Disposen de baranes a ambdós costats
- Estan limitades lateralment per un element de
protecció longitudinal ≥ 10 cm per sobre del terra, per
tal d’evitar la sortida accidental de rodes i bastons
- Els passamans estan situats a una alçada entre 0,90 i
0,95m i tenen un disseny anatòmic (permet adaptar la
ma) amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
rodó de diàmetre entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim,
4 cm dels paraments verticals

Pendents

≤ 12% trams < 3m de llargada
≤ 10% trams entre 3 i 10m de llargada
≤ 8% trams > 10m de llargada

- Canvis de
direcció:

0,90 m
2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu
recorregut
l’amplada de pas ha de permetre inscriure un
cercle de 1,20 m de diàmetre

- longitudinal:

≤ 12%

- transversal:
S’admet ≤ 2% en rampes exteriors
- La llargada màxima sense replà és ≤ 10 m

Trams

Trams
Baranes i Elements
protectors

Rampes

- longitudinal:

- Amplada mínima:
- Alçada mínima:

Baranes i Elements
protectors

- Accés a l’edifici: S’admet un desnivell no superior a 2 cm que
s’arrodonirà o s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º

Pendents

Graons

- Amplada mínima:
- Alçada mínima:

PRACTICABLE

Portes garantiran

ADAPTAT

- En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai lliure amb
una fondària de 1,20 m
- Com a mínim a un costat ha d’existir un passamà

- El passamà està situat a una alçada entre 0,90 i 0,95 m

El present projecte no ha de complir els paràmetres establerts pel Codi d’Accessibilitat vigent.
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4.8.4 - Pla de Control de qualitat
0. Justificació compliment Decret 375/88
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del
projecte de control, a fi de complir el Decret 375/88, d’1 de setembre de 1988, publicat en el DOG amb data
28/12/88 i desenvolupament en l’Ordre de 13 de setembre de 1989.
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els controls
de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a
mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte
consideri necessaris per a la seva finalitat; en conseqüència, es poden establir criteris especials de control més
estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i
ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el
constructor i la resta de la Direcció Facultativa.
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les prescripcions
contingudes al projecte d’execució un programa de control de qualitat, del qual haurà de donar coneixement al
promotor.
En el programa de control de qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, les
classes d’assaigs, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i
proves a càrrec del promotor.
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció
del contingut del projecte.
Seran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assaigs i proves fetes per laboratoris, persones o
entitats que no intervinguin directament en l’obra, i aquesta resta obligat a satisfer-les puntualment en el
moment en què es produeixi el seu acreditament.
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini
màxim de 30 dies des del moment en què es van encarregar. A aquest efecte el promotor/propietari es
compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal
d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i altres persones contractades a l’efecte.
El retard en la direcció de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclusiu
del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de
tots o part dels treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats,
pot comprometre la qualitat de l’obra executada.
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del
programa de control de qualitat, el propietari te la facultat per rescindir el contracte en cas d’incompliment o
compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.
1. Aigua per pastar
L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar avalada per la pràctica. En cas de dubte, es
realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons s’indica a l’article 81.2 de la EHE.
En el cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents.
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Controls en el moment de la recepció:
Documentals:
- Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides en
l’article 81.2 de la EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé justificarà especialment que no altera
perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons s’indica a l’article 81.2 de la
EHE.
Assaigs de laboratori:
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats a l’article
27 i 81.2.3 de la EHE:
Determinació del PH (UNE 7234:71)
Determinació de substàncies solubles (UNE 7130:58)
Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131:58)
Determinació de l’ió-clor (UNE 7178:60)
Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132:58)
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE7235:71)
La presa de mostres es realitzarà segons UNE 7236:71
2. Àrids per elaborar formigó
L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó tindrà les característiques en la memòria, plec de condicions,
pressupostos i plànols. És a dir:
Tamany màxim/mínim de l’àrid:

20 mm.

Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació en laboratori, segons s’indica a
l’article 28.3 de la EHE.
Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent.
En el cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents.
Controls en el moment de la recepció:
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de
l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada per un full de subministrament que estarà en tot
moment a disposició de la Direcció de la Obra i on figurarà com a mínim les dades especificades en
28.4 de la EHE.
- Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en els
apartats 28.2 i 28.3 de la EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia), o bé justificarà
especialment que no altera especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg termini,
segons s’indica a l’article 28 de la EHE.
- En el cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni
compostos ferrosos, segons s’indica a l’article 28.1 de la EHE.
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Operatius:
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors comprovacions.
Assaigs de laboratori:
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el
segon:
Estabilitat d’escòries siderúrgiques (EHE, art. 28.1)
Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE 933-2/96) (EHE art. 28.2)
Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE art. 28.3.3)
Coeficient de forma de graves (UNE 7238/71) (EHE art. 28.3.3)
Índex d’àrids laminars en graves (UNE 71933-3/97) (EHE art. 28.3.3)
Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE art. 28.3.1)
Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE art. 28.3.1)
Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE art. 28.3.1)
Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE art. 28.3.1)
Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE art. 28.3.1)
Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE art. 28.3.1)
Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE 1744-1/99) (EHE art. 28.3.1)
Equivalent en sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE art. 28.3.1)
Reactivitat amb els alcalins del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX)
(EHE art. 28.3.1)
Coeficient de fiabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE art. 28.3.2)
Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE art. 28.3.2)
Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE art. 28.3.2)
Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE art. 28.3.2)
Pèrdua de pes amb sulfat sòdic o magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE art.283.3.2)
3. Ciment per elaborar formigó
El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques en la memòria, plec de condicions,
pressupostos i plànols, d’acord amb els criteris indicats en el “Pliego para la recepción de cementos RC-97” i
que en resum són els següents:
Tipus de ciment (RC-97 art. 2)

CEM II/B-L

Distintiu de qualitat:

Si

Altres característiques:

Classe resistent 5 N/mm2

Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-97, art. 10 i 81.1.2 EHE) o a definir per l’aparellador o
arquitecte tècnic.
En el cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents.
Controls en el moment de la recepció:
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de
l’albarà i el full de característiques, els quals contindran totes les dades indicades en l’article 9 de la
RC-97 i l’art. 26.2 de la EHE.
- Es comprovarà la documentació de l’homologació, certificat de qualitat o marca CE.
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Operatius:
- Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, segons l’article
26.1 de la EHE.
- Es comprovarà, per a cada partida, que el subministrament i la identificació es realitzi segons
l’especificat en l’art. 9 de RC-97.
- En el cas de no disposar de segell oficialment homologat, es realitzarà la presa de mostres
corresponents als assaigs de recepció segons RC-97 taula 13 i referents a pèrdua al foc, residu
indissoluble, principi i final d’adormiment, resistència a compressió i estabilitat de volum.
- En el cas de disposar de segell oficialment homologat, els assaigs podran substituir-se per una còpia
del document d’identificació del ciment, i resultats de l’autocontrol.
- En tot cas, es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s’indica en l’article 10 de la RC-97 i el
81.1.2 de la EHE.
Assaigs de laboratori:
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el
segon:
Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96)
Residu insoluble (UNE EN 196-2/96)
Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96)
Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE art.30.1)
Putzolanicitat (UNE EN 195-5/96)
Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96)
Estabilitat de volums (UNE EN 196-3/96)
Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96)
Composició potencial del clínquer (UNE 80304/86)
Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX)
Índex de blancor (UNE 80117/87 EX)
Alúmina (UNE 80217/91)
Àlcalis (UNE 80217/91)
Finor de mòlta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86)
Pes específic (UNE 80103/86)
Superfície específica Blaine (UNE 80122/91)
Humitat (UNE 80220/85)
Òxid de calç lliure (UNE 80243/86)
Titani (UNE 80228/88 EX)
Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96)
Composició i especificacions dels ciments resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 80303/96)
Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96)
Composició i especificacions dels ciments de baix calor d’hidratació (UNE 80306/96)
Composició i especificacions dels ciments per a usos especials (UNE 80307/96)
Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96)
Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE art. 26.2)
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4. Additius per a formigó
Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no superior al 5% del
pes del ciment , segons l’article 29.1 i tindran les característiques que s’especifiquen a la memòria, plec de
condicions, pressupostos i plànols, és a dir:
Tipus d’additiu

A concretar abans del formigonat

Proporció:

A concretar abans del formigonat

En el cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents.
Controls en el moment de la recepció:
Documentals:
- Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons UNE EN 934-2/98.
- Es comprovarà el certificat d’assaig previ per a cada additiu diferent, segons s’indica a l’article 86 de la
EHE.
- Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, per a cada additiu diferent agregat en les
proporcions i condicions previstes, en què s’especifiqui la qualitat i composició.
- Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos químics que puguin
afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i segons s’indica en l’article 29.1 de la
EHE.
- Els additius que modifiquin el comportament reològic o el temps de prendre’s compliran la UNE EN
934-2/98
Operatius:
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors comprovacions.
- Es sol·liciten els resultats de la central dels assaigs previs del formigó per a cada tipus i proporció
d’additiu.
Assaigs de laboratori:
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi:
Anàlisi infraroig (UNE EN 480-6/97)
Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97)
Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85)
Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85)
Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85)
Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86)
Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX)
Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX)
Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86)
Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86 )
Determinació del pH (UNE 83227/86)
Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX)
Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX)
Anotacions:
1.

El control que s’ha de realitzar en obra és la comprovació que s’usen additius acceptats en la fase prèvia
sense alteracions (art. 81.4 EHE).
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5. Cendres volants. Addicions per elaborar formigó.
En el cas d’utilitzar cendres volants com addició en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del
tipus CEM-1,1. En estructures d’edificació, la qualitat de cendra no sobrepassarà el 35% del pes del ciment.
La fabricació del formigó amb addicions es realitzarà en central amb control de producció, o bé en central amb
segell o marca de conformitat oficialment homologat, segons s’indica a l’article 1 de la EHE.
L’ús de cendres volants no podrà fer-se en cap cas sense el coneixement del peticionari i l’expressa
autorització de la Direcció d’Obra, segons s’indica en l’article 29 de la EHE.
Quantitat necessària per m3 de formigó

No es preveu la seva utilització

En el cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents.
Controls en el moment de la recepció:
Documentals:
- Si la central no disposa de segell oficialment homologat, es comprovarà el certificat d’assaigs prevists
per a cada procedència diferent, segons s’indica als articles 29 i 81.4 EHE.
- Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’addició no conté compostos químics que puguin
afavorir la corrosió de les armadures, segons s’indica en l’article 29.2.1 EHE.
- Es comprovaran les anàlisis i assaigs previs que estaran a disposició de la Direcció de l’Obra durant
tota l’obra
Operatius:
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors comprovacions.
Assaigs de laboratori:
Es realitzarà com a mínim una vegada cada tres mesos d’obra les comprovacions de: triòxid de sofre, pèrdua
per calcinació i finor, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi.
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi:
Determinació d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) (EHE art.29.2.1)
Determinació de clorurs (UNE 8021791) (EHE art.29.2.1)
Determinació d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) (EHE art.29.2.1)
Determinació de pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) (EHE art.29.2.1)
Determinació de finura (UNE EN 451-2/96) (EHE art.29.2.1)
Determinació de l’índex d’activitat (UNE EN 196-1/96) (EHE art.29.2.1)
Expansió (UNE EN 196-3/96) (EHE art.29.2.1)
Anotacions:
- El control
6. Fum de sílice. Addicions per elaborar formigó
En el cas d’utilitzar fum de sílice com addició en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus
CEM-1. En estructures d’edificació, la qualitat de fum de sílice no sobrepassarà el 10% del pes del ciment.
La fabricació del formigó amb addicions es realitzarà en central amb control de producció, o bé en central amb
segell o marca de conformitat oficialment homologat, segons s’indica a l’article 1 de la EHE.
L’ús de fum de sílice no podrà fer-se en cap cas sense el coneixement del peticionari i l’expressa autorització
de la Direcció d’Obra, segons s’indica en l’article 29 de la EHE.
04_Compliment CTE i altres 70-14.doc

-9-

Quantitat necessària per m3 de formigó

No es preveu la seva utilització.

En el cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents.
Controls en el moment de la recepció:
Documentals:
- Si la central no disposa de segell oficialment homologat, es comprovarà el certificat d’assaigs prevists
per a cada procedència diferent, segons s’indica als articles 29 i 81.4 EHE.
- Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’addició no conté compostos químics que puguin
afavorir la corrosió de les armadures, segons s’indica en l’article 29.2.1 EHE.
- Es comprovaran les anàlisis i assaigs previs que estaran a disposició de la Direcció de l’Obra durant
tota l’obra
Operatius:
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors comprovacions.
Assaigs de laboratori:
Es realitzarà com a mínim una vegada cada tres mesos d’obra les comprovacions de: triòxid de sofre, pèrdua
per calcinació i finor, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi.
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi:
Determinació òxid de silici (UNE EN 196-2/96) (EHE art.29.2.2)
Determinació de clorurs (UNE 8021791) (EHE art.29.2.1)
Determinació pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) (EHE art.29.2.1)
Determinació de finor (UNE EN 451-2/96) (EHE art.29.2.1)
Determinació índex d’activitat (UNE EN 196-1/96) (EHE art.29.2.1)
Anotacions:
1
Es tindrà cura, per part de la central formigonera, de la regularitat de la composició dels diferents
subministraments (art. 29.2 EHE).
7. Formigó fet a l’obra
El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat in situ, complirà les condicions indicades a
l’article 69.3 de l’EHE i hi tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions,
pressupostos i plànols, és a dir: (veure EHE 69.3)
Element a construir:
Designació del formigó
(EHE, art. 39.2):
Tipus de formigó
(EHE, art. 39.2):
Resistència
(EHE art. 39.2):
Consistència
(EHE art. 30.6):
Mida màxima del granulat
(EHE art 28.2)
Tipus d’ambient
(EHE art. 8.2)
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Fonaments
HM-20/P/20/I (Bases)
+ malla

Forjats
HA-25/P/20/IIa (Soleres)

----------

Massa

Armat

----------

22 N/mm2

25 N/mm2

----------

Plàstica “P”

Plàstica “P”

----------

20 mm

20 mm

----------

Designació I

Classe normal.
Subclasse humitat alta

---------- 10 -

Designació IIa
Contingut mínim de ciment
(EHE art 37.3.2)
Relació màxima aigua/ciment
(EHE art 37.3.2)
Tipus, classe i marca del ciment
(RC-97)
Tipus i proporció de l’additiu
(EHE art. 29.1)
Tipus i proporció de l’additiu
(EHE art. 29.2)
-

200 kg/m3

275 kg/m3

----------

0’8

0’8

----------

CEM II 32,5R
Tindrà distintiu de
qualitat.
Plastificat. No superior al
2% del pes del ciment.

CEM II 32,5R
Tindrà distintiu de
qualitat.
Plastificat. No superior al
2% del pes del ciment.

No n’hi haurà.

No n’hi haurà.

----------------------------

Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE art. 15.3): 1,5
Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): Estadístic.
Criteri de divisió de lots (EHE art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A definir per
l’aparellador o l’arquitecte tècnic.

En el cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents.
Control previ a l’inici de l’obra:
En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III o IV, o qualsevol classe especifica d’exposició) i
prèviament a l’inici de les operacions de formigonat caldrà comprovar el compliment de les especificacions
relatives a la durabilitat del formigó, contingut mínim de ciment i relació màxima aigua/ciment, validant les
dosificacions proposades. Aquesta comprovació es farà mitjançant l’assaig de penetració d’aigua sota pressió
(UNE 83309/90 EX) segons s’especifica a l’article 85.2 i amb els criteris d’acceptació que consten a l’article
85.3 de l’EHE.
Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó resultant de les
dosificacions previstes compleix les condicions exigides en l’article 30 de l’EHE i en el plec de condicions que
consten a l’article 68 de l’EHE.
Controls en el moment de la recepció:
Documentals:
- Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó que aquest s’ha
fabricat segons les dosificacions previstes i prèviament acceptades per la Direcció de l’Obra (EHE art.
69.3)
Operatius:
- Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de l’EHE.
- Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de
lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies.
- Es realitzarà una presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb
l’UNE 83300/84).
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra.
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Assaigs de laboratori:
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de
les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats en els articles 30.1 i 88 de
l’EHE.
Resistència a compressió als 7 dies (EHE art. 88)
Resistència a compressió als 28 dies (EHE art. 88)
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la
metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi:
Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE art. 28.2)
Ió-clorur total (EHE art. 30.1)
Densitat (UNE 83317/91)
Resistència als cicles glaç - desglaç (ASTM C-666/89)
Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE art. 85)
8. Formigó prefabricat en central
El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà les condicions
indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de
condicions, pressupostos i plànols. És a dir: (veure EHE 69.2.8)
Fonaments (Pav. imprès)
Element a construir:
Designació del formigó per propietats:
Designació del formigó
HM-25/B/20/I + malla
(EHE, art. 39.2):
Tipus de formigó
Massa
(EHE, art. 39.2):
Resistència
25 N/mm2
(EHE art. 39.2):
Consistència
Tova “Blanda B”
(EHE art. 30.6):
Mida màxima del granulat
20 mm
(EHE art 28.2)
Tipus d’ambient
Designació I
(EHE art. 8.2)
Designació del formigó per dosificació:
Tipus de formigó
Massa
(EHE, art. 39.2):
Consistència
Tova “Blanda B”
(EHE art. 30.6):
Mida màxima del granulat
20 mm
(EHE art 28.2)
Tipus d’ambient
Designació IIa
(EHE art. 8.2)
Contingut mínim de ciment
250 kg/m3
(EHE art 37.3.2)
Tipus, classe i marca del
CEM II 32,5R
ciment (RC-97)
Tindrà distintiu de qualitat.
Tipus i proporció de l’additiu Plastificat. No superior al 2% del pes del
(EHE art. 29.1)
ciment
Tipus i proporció de l’additiu
No n’hi haurà.
(EHE art. 29.2)
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-

Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE art. 15.3): 1,5
Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): Estadístic.
Criteri de divisió de lots (EHE art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A definir per
l’aparellador o l’arquitecte tècnic.

En el cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents.
Controls en el moment de la recepció:
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de
l’alabarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades indicades en l’article 69.2.9.1 de
l’EHE.
- Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu oficialment
reconegut o un certificat CC-EHE 8ehe ART. 81).
Operatius:
- Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de l’EHE.
- Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de divisió
de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies.
- Es realitzarà una presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb
l’UNE 83300/84).
- En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment reconegut o un
certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels components del formigó, segons
s’indica a l’article 81 de l’EHE.
- Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre
d’amassaments a assajar per cada lot segons s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al decret 375/88.
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra.
Assaigs de laboratori:
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de
les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats en els articles 30.1 i 88 de
l’EHE.
Resistència a compressió als 7 dies (EHE art. 88)
Resistència a compressió als 28 dies (EHE art. 88)
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la
metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi:
Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE art. 28.2)
Ió-clorur total (EHE art. 30.1)
Densitat (UNE 83317/91)
Resistència als cicles glaç - desglaç (ASTM C-666/89)
Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE art. 85)
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9. Rodons d’acer per a formigó
L’acer utilitzat com a armadura passiva tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de
condicions, pressupostos i plànols. És a dir: (veure EHE 69.2.8)
Designació (EHE, art. 31):
Diàmetres (mm)
Distintiu de qualitat (EHE art. 31.5.1):
-

Malla electrosoldada AP500SD
6
Tindrà distintiu de qualitat.

Altres característiques: Possessió segell CIETSID – AENOR
No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del fabricant,
firmat per una persona física (EHE art. 90.1)
Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE art. 15.3): 1,15
Control estadístic de la qualitat de l’acer: (EHE, art. 90): Estadístic normal
Criteri de divisió de lots (EHE art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A definir per
l’aparellador o l’arquitecte tècnic.

En el cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents.
Controls en el moment de la recepció:
Documentals:
- Es controlarà, per a cada subministrament, la correspondència entre la comanda, l’alabarà i allò
especificat en el projecte.
- Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus d’acer, el certificat específic d’adherència i per a cada
partida els resultats dels assaigs de composició química, mecànica i geomètrica (art. 31.2 i 31.5.2
EHE).
- En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot,
amb l’objectiu de verificar el gravat de les marques d’identificació (fabricant i designació), segons
s’indica en l’article 31.1 EHE.
- En cas d’un acer amb distintiu reconegut o un CC-EHE (art. 1 EHE) es solicitaran els comprovants que
acrediten la seva vigència.
Operatius:
- Es comprovarà per a cada partida les marques d’identificació de l’acer (UNE 36068/94) en barres
corrugades i etiqueta d’identificació (UNE 36092-1/96) en malles electrosoldades, segons informes
tècnics (UNE 36811/98 i 36821/96) (art.31.2 EHE)
- Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb l’objectiu de verificar que la secció
equivalent compleix les especificacions de l’article 31.2 de la EHE.
- En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb l’objectiu de verificar
que les característiques dels resultats s’ajusten a les variacions consignades obligatòriament en el
certificat d’adherència, segons s’indica en l’article 31.2 EHE.
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per la possible realització de posteriors assaigs de
comprovació.
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra.
Assaigs de laboratori:
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia
referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon, atenint-se sempre a les
indicacions dels articles 90 de la EHE.
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Adherència per flexió (UNE 36740/98) (EHE art. 90.5)
Límit elàstic, carrega de ruptura i allargament (UNE 7474-1/92 i UNE 7326/88)
(EHE art. 90.5)
Secció equivalent (EHE art. 90.3 i 90.2) (EHE art. 90.5)
Doblegat - desdoblegat (UNE 3646/80 i UNE 7472/89)
Doblegat (UNE 7472/89) (EHE art. 90.2, 90.3 i 90.5)
Característiques geomètriques dels ressalts (EHE art. 90.3.1 i 90.3.2) (EHE art. 90.5)
Assaigs de soldatge (EHE art. 90.4) (EHE art. 90.5)
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon:
Soldatge (EHE art. 90.4) (EHE art. 90.5)
Adherència (UNE 36740/98) (EHE art. 31.2)
10. Acer laminat per a estructures
L’acer que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec
de condicions, pressupostos i plànols. És a dir:
Tipus - Designació
(NBE-EA-95.2.0 i 2.1):
Sèrie
(NBE-EA-95.2.1.6)
Ubicació indicada als plànols
Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul
Criteri de divisió de lots
(NBE-EA-95 art 2.1.5)
-

----------

----------

----------

----------

----------------------------

S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat.

En el cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents.
Controls en el moment de la recepció:
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de
l’albarà.
- Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer, segons s’indica a l’article 2.1.4 de la
NBE-EA-95.
Operatius:
- Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació, segons s’indica a l’article 2.1.6 de la NBE-EA-95.
- Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que s’indica a l’article
2.1.6.3 NBE-EA-95.
- Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajusten al que s’indica a l’article
2.1.6.3 NBE-EA-95.
Assaigs de laboratori:
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la
metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi:
Límit elàstic (UNE 7474-1/92 ) (NBE-EA-95 art. 2.1.2 i 2.1.5)
Resistència a tracció (UNE 7474-1/92 ) (NBE-EA-95 art. 2.1.2 i 2.1.5)
Allargament fins a trencament (UNE 7474-1/92 ) (NBE-EA-95 art. 2.1.2 i 2.1.5)
Doblegat sobre mandrí (UNE 7472/89 ) (NBE-EA-95 art. 2.1.2 i 2.1.5)
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Resiliència (UNE 7475-1/92 ) (NBE-EA-95 art. 2.1.2 i 2.1.5)
Estat de desoxidació (NBE-EA-95 art. 2.1.2 i 2.1.5)
Contingut de carboni en colada i producte (UNE 7014/50, UNE 7331/75, UNE 7349/76) (NBE-EA-95
art. 2.1.2 i 2.1.5)
Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE 7029/51) (NBE-EA-95 art. 2.1.2 i 2.1.5)
Contingut de sofre en colada i producte (UNE 7019/50) (NBE-EA-95 art. 2.1.2 i 2.1.5)
Contingut de nitrogen en colada i producte (UNE 36317-1/85)
(NBE-EA-95 art. 2.1.2 i 2.1.5)
Contingut de silici en colada i producte (UNE 7028/1 R75) (NBE-EA-95 art. 2.1.5.7)
Contingut de manganès en colada i producte (UNE 7027/51) (NBE-EA-95 art. 2.1.5.7)
Duresa Brinell (UNE 7422/85) (NBE-EA-95 art. 2.1.5.8)
11. Maons amb funció estructural
Els maons que s’utilitzaran en l’execució de l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la
memòria, plec de condicions, pressupostos i plànols, d’acord amb els criteris indicats en el “Pliego para la
recepción de ladrillos”.(RL-88) i que, en resum, són els següents:
Classe: (RL-88, apt. 3):
Tipus: (RL-88, apt. 2):
Dimensions:(RL-88, apt. 4):
Resistència a compressió
(RL-88, apt. 4.2):
Gelacitat: (RL-88, apt. 4.2):
Distintiu de qualitat, segell INCE o
equivalent.(RL-88 apt 6.6)
-

-------------------------------------------------------

La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, identificant
sempre el subministrament amb el seu destí a l’obra.

En el cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents.
Controls en el moment de la recepció:
Documentals:
- Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò
especificat en el projecte, segons les indicacions de l’apartat 5.2 de la RL-88.
- Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del fabricant de la
resistència a compressió, segons que s’indica a l’apartat 4.2 de la RL-88.
- Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de
maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori, segons l’apartat 6.4 de la RL-88.
- Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó,
la vigència i documentació del distintiu de qualitat.
Operatius:
- Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, segons l’apartat
6.4 de la RL-88.
- Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la RL-88.
- Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88.
- Es comprovarà la inexistència d’escrostonament per pinyol, segons l’apartat 4.3 de la RL-88.
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Assaigs de laboratori:
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon:
Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88 apt. 4.1)
Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88 apt. 7.2)
Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88 apt. 4.2)
Succió (UNE 67031/85) (RL-88 apt. 4.2)
Geladicitat (UNE 67028/84)
Massa (RL-88 apt. 7.2) (RL-88 apt. 4.2)
12. Sistemes de sostres prefabricats
El sistema de sostre que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la
memòria, plec de condicions, pressupostos i plànols. Es a dir:
Tipus – (Biguetes, armades, lloses) (Art. 1.2. EF-96):
Cantell total cm (art. 6.3.6.3 EF-96)
Gruix capa de compressió (art. 4.1 EF-96)
Designació formigó In situ EHE art. 39.2)
Designació de l’acer com a armadura passiva.
(EHE 31.2a i 31.3 i 4.2, 4.3)
Coeficient de majoració de càrregues adoptat al càlcul
Distintiu de qualitat (Art. 1.3 EF-96)

----------------------------------------------------------------

En el cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents.
Controls en el moment de la recepció:
Documentals:
- Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò
especificat en el projecte.
- Es comprovarà, per a cada tipus de sistema, l’autorització d’ús, segons s’indica a l’article 1.3 de l’EF –
96.
- Es sol·licitarà, per a cada tipus de sistema, el document de garantia del fabricant, segons s’indica en
l’article 9.1 de l’EF-96. Aquest document pot ser substituït per un distintiu de qualitat reconegut pel
Ministeri de Foment o per l’administració competent d’un membre de la Unió Europea o que formi part
en l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. (art.9.1 EF-96).
Aquesta garantia estarà a disposició de la Direcció Facultativa durant tota la durada de l’obra.
Operatius:
- Es comprovarà el gravat del codi d’identificació de cada tipus de bigueta o llosa alveolar (fabricant,
model i tipus), segons l’article 9.1 de l’EF-96.
- Es verificarà geomètricament les característiques reflectides en l’autorització d’ús de cada bigueta,
segons s’indica en l’article 9.1 de l’EF-96.
- Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat per a la seva utilització conjunta,
segons s’indica en l’article 9.1 de l’EF-96.
Assaigs de laboratori:
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la
metodologia referenciada entre parèntesi:
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Armadures passives (veure fitxa de l’acer)
Formigó (veure fitxa del formigó)
Resistència a flexió de peces d’entrebigat (art. 3.1 EF-96 )
Resistència al foc de les peces d’entrebigat (UNE 23.727/90) ( Clas. M-1)
13. Materials utilitzats com a aïllament tèrmic
El material que s’utilitzarà com a aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les característiques que
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupostos i plànols.
És a dir: (veure annex 5 de la CT-79).
Tipus i classe de material
Densitat aparent. (kg/m3)
Conductivitat tèrmica (W/mCº)
Gruix (mm)
Segell o marca de qualitat
(NBE-CT-79 annex 5.2.2)
Altres característiques
(CT-79, annex 5.1)
Divisió en unitats d’inspecció:
(apartat 5.1 de l’annex 5 de CT-79)

-------------------------------------

-------------------------------------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

En el cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents.
Controls en el moment de la recepció:
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte,
mitjançant la comprovació de l’albarà.
- Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i toleràncies,
segons s’indica en l’apartat 5.1.6 de l’annex 5 de la CT-79.
- Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda mitjançant la
comprovació de l’etiquetat, segons s’indica en l’apartat 5.1.7 de l’annex 5 de la CT-79.
- Es comprovarà l’existència del segell o marca de qualitat demanat, a fi de realitzar la recepció del
material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons que s’indica a l’apartat 5.2.2 de
l’annex 5 de la CT-79.
Operatius:
- Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors.
Assaigs de laboratori:
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi:
Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76)
Densitat aparent (UNE 53144/69, 53215/71, 56906/74)
Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76)
Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76, 82205/78)
Absorció d’aigua per volum (UNE 53028/55)
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14. Materials utilitzats com a aïllament acústic
El material que s’utilitzarà com a aïllament acústic en l’execució de l’obra tindrà les característiques que
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupostos i plànols. És a dir: (veure annex 4 de la CA-88).
Tipus i classe de material
Densitat aparent. (kg/m3)
Gruix (mm)
Segell o marca de Qualitat (CA-88 annex 4.6.2)
Altres característiques (CA-889, annex 4.2.2)
Divisió en unitats d’inspecció:
(apartat 4.6.3 de l’annex 4 de CA-88)

-------------------------------------------------------

En el cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents.
Controls en el moment de la recepció:
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte,
mitjançant la comprovació de l’albarà.
- Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i toleràncies,
segons s’indica en l’apartat 4.4 de l’annex 4 de la CA-88.
- Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda mitjançant la
comprovació de l’etiquetat, segons s’indica en l’apartat 4.5 de l’annex 4 de la CA-88.
- Es comprovarà l’existència del segell o marca de qualitat demanat, a fi de realitzar la recepció del
material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons s’indica a l’apartat 4.6.2 de l’annex 4
de la CA-88.
- Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica els resultats dels assaigs
d’aïllament acústic de la solució constructiva realitzats, per tal de justificar la fitxa de compliment de la
CA-88 sense necessitat de fer assaigs a l’obra.
Operatius:
- Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors.
Assaigs de laboratori:
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi:
Aïllament a soroll aeri (UNE 74040/84)
Aïllament a soroll d’impacte (UNE 74040/84)
Materials absorbents acústics (UNE 74041/80)
Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 85208/81)
15. Materials utilitzats com a aïllament contra el foc
El material que s’utilitzarà com a aïllament contra el foc en l’execució de l’obra tindrà les característiques que
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupostos i plànols. Es a dir: (veure art. 13 de la NBECPI-96).
Tipus i classe de material
Classe de reacció al foc exigida. M (*)
Gruix (mm)
Toxicitat
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Segell o marca de qualitat
Altres característiques
(CA-889, annex 4.2.2)

-------------------

En el cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents.
Anotacions:
(*) la NBE-CPI-96 (comentaris a l’article 13.2) estableix requeriments de reacció enfront del foc per als
materials d’acabat o de revestiment, així com per al mobiliari fix que representi una implantació massiva en
locals de determinat ús i per a tots aquells materials que per la seva abundància o la seva situació poden
augmentar la perillositat d’un incendi.
Controls en el moment de la recepció:
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte,
mitjançant la comprovació de l’albarà.
- Es controlarà que el fabricant o importador garantitza les característiques requerides per al compliment
de la CPI-91, mitjançant documents que recullin els resultats dels assaigs o càlcul teòric i experimental
(CPI-96, art. 17.2 i 17.3). Aquesta documentació haurà de tenir una antiguitat inferior a 5 anys (CPI-96
art. 17.3.4).
- Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugació amb posterioritat a la seva fabricació,
es comprovarà que els documents que recullin els resultats dels assaigs realitzats en el laboratori
mencionen explícitament que el material ha estat sotmès a un envelliment previ coherent amb el seu
ús, abans d’obtenir la seva classe de reacció al foc, M, segons s’indica a l’article 17.2.2 de NBE-CPI96).
- Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideixi amb el producte del qual s’han fet els assaigs.
Operatius:
- Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors.
Assaigs de laboratori:
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi:
Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R)
Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81 1R)
Resistència al foc d’elements de construcció vidriats (UNE 23801/79)
Resistència al foc de portes i altres elements de tancaments de forats (UNE 23802/79)
Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP)
16. Poliuretans produïts in situ
El poliuretà produït in situ que s’utilitzarà com a aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupostos i plànols, d’acord amb els
criteris indicats a la Norma Reglamentària d’Edificació sobre aïllament tèrmic (NRE-AT-87) i a la “Norma básica
de la Edificación. Condiciones térmicas en los edificios” (NBE-CT-79). És a dir:
Tipus i classe de material
Veure taula 2.8 CT-79)
Densitat aparent (kg/m3)
Conductivitat tèrmica (W/m ºC)
Gruix (mm)
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Situació segons Ordre 29/7/94 (*)
Segell o marca de Qualitat
Divisió en unitats d’inspecció
(veure 29/7/94 o a definir pel tècnic

-------------------

En el cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents.
Anotacions:
(*)
- Situació A: Fabricant sense segell de qualitat / Aplicador sense segell de qualitat.
- Situació B: Fabricant amb segell de qualitat / Aplicador sense segell de qualitat.
- Situació C: Fabricant sense segell de qualitat / Aplicador amb segell de qualitat
- Situació D: Fabricant amb segell de qualitat / Aplicador amb segell de qualitat.
Controls en el moment de la recepció:
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte,
mitjançant la comprovació de la documentació lliurada pels productors de poliuretans in situ
(aplicadors) i que serà la següent:
Per situació A:
- Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant.
- Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant.
- Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls (assaigs
efectuats), lliurat per l’aplicador.
- Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que s’han complert les
condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador.
Per situació B:
- Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant.
- Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant.
- Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat pel
fabricant.
- Certificat del control de recepció dels components (eximit d’assaigs), lliurat per l’aplicador.
- Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que s’han complert les
condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador.
Per situació C:
- Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant.
- Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant.
- Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls (assaigs
efectuats), lliurat per l’aplicador.
- Certificat on constarà que està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts i on també es
farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum de resultats que consten enregistrats al
llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realització de l’obra, lliurat per l’aplicador
Per situació D:
- Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant.
- Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant.
- Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat pel
fabricant.
- Certificat del control de recepció dels components (eximit d’assaigs), lliurat per l’aplicador.
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-

Certificat on constarà que està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts i on també es
farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum de resultats que consten enregistrats al
llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realització de l’obra, lliurat per l’aplicador.

Operatius:
En les situacions A i B es realitzarà prescriptivament el Control de producte acabat següent:
- Es farà la presa de mostres i contramostres necessària per a la realització dels assaigs de compliment
obligat, en laboratori homologat, segons s’indica als articles 1.5 i 2.5 de l’O. de 29/7/94.
- Es comprovarà l’aparença externa i el gruix segons les especificacions establertes als articles 1.5 i 2.5
de l’O. de 29/7/94.
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra.
Assaigs de laboratori:
En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat,
amb la metodologia referenciada entre parèntesis i segons les indicacions dels articles 1.5 i 2.5 de l’O. 29/7/94:
Densitat (UNE 53215/91)
Conductivitat tèrmica (UNE 92201/89 i 92202/89).
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi:
Resistència a compressió (UNE 53182/70)
Classificació del comportament de reacció davant del foc (UNE 23727/81)

4.8.5 - Normativa tècnica general
S’haurà de complir, si es necessari, la següent normativa d’obligat compliment:
Àmbit general:
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificación: ley 2/2002,(BOE 31/12/02) Modificada por los
Presupuestos generales del estado para el año 2003. art. 105
Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006).
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. D 462/71 (BOE: 24/3/71) modificado por el RD 129/85
(BOE: 7/2/85).
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación. O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) corrección de errores (BOE: 6/7/71)
modificada por la O. 14/6/71(BOE: 24/7/91).
Libro de Ordenes y visitas. D 461/1997, de 11 de marzo.
Certificado final de dirección de obras. D. 462/71 (BOE: 24/3/71).
Funcionalitat:
Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d’habitatges. D. 282/91 (DOGC: 15/1/92).
Llei de l'habitatge. Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92)
Llibre de l'edifici. D. 206/92 (DOGC: 7/10/92)
Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de l'estat de conservació dels edificis
d’habitatges. D. 158/97 (DOGC: 16/7/97)
Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.
(DOGC Núm. 6245 – 2/11/2012)
Accessibilitat:
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. Llei 20/91 DOGC: 25/11/91
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91. D 135/95 DOGC: 24/3/95
Ley de integración social de los minusválidos. Ley 13/82 BOE 30/04/82
CTE DB SU-1 Seguridad frente al riesgo de caídas. RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006
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Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics
utilitzats i edificacions. RD 505/2007 (BOE 113 de 11/5/2007)
Seguretat:
Sistemes estructurals, seguretat estructural:
SE 1 DB SE 1 Resistencia y estabilidad.
SE 2 DB SE 2 Aptitud al Servicio.
RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006.
CTE DB SE 1 Resistencia y estabilidad RD1370/88 (BOE: 17/11/88).
CTE DB SE 2 Aptitud al servicio.
CTE DB SE AE Acciones en la edificación.
CTE DB SE C Cimientos.
CTE DB SE A Acero.
CTE DB SE M Madera.
CTE DB SE F Fábrica.
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación. RD 997/2002, de 27 de setiembre (BOE: 11/10/02)
NRE-AEOR-93. norma reglamentaria de la edificación sobre acciones en la edificación en las obres de rehabilitación estructural de los
techos de edificios de viviendas. O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)
EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizado con elementos
prefabricados. RD 642/2002 (BOE: 6/08/02).
EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural. REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por
el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (BOE: 22/08/2008).
Sistemes d’incendis, seguretat en cas d’incendi:
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio. RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91. D 241/94 (DOGC: 30/1/95)
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego. RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI). RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI). RD 1942/93 (BOE:14/12/93)
Sistemes d’utilització, seguretat en cas d’utilització:
RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006.
CTE DB SU-1 Seguridad frente al riesgo de caídas.
CTE DB SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o cogidas.
CTE DB SU-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.
CTE DB SU-5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación.
CTE DB SU-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
CTE DB SU-7 S Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.
Sistemes d’estalvi d’energia:
RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006.
CTE DB HE-1 Limitación de la demanda energética.
CTE DB HE-2 Rendimiento de las Instalaciones Térmicas (RITE).
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en
diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun d’ells.
Procedimiento Bàsico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción (RD 47/2007 de 31/01/2007)
Sistemes de salubritat, residus d’obra i enderrocs:
RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006.
CTE DB HS 1 Protección frente la humedad.
CTE DB HS 2 Recogida y evacuación de residuos.
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior.
CTE DB HS 4 Suministro de agua.
CTE DB HS 5 Evacuación de aguas.
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006 DOGC: 16/02/2006.
Residuos. Ley 6/93, de 15 julio , modificada por la ley 15/2003, de 13 de junio y por la ley 16/2003, de 13 de junio.
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Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Regulador de los derribos y otros residuos de la construcción. D. 201/1994, 26 julio, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12
juny. D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12
juny. D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el cual se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Seguretat davant el soroll:
NBE-CA-88 Condiciones acústicas en los edificios. O 29/9/88 BOE: 8/10/88
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002
Ley del ruido. Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006 DOGC: 16/02/2006
Sistemes constructius:
CTE DB HS 1 Protección frente la humedad. RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006
Instal·lacions:
Instal·lacions d’electricitat:
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Ley 6/2001 ley sobre instalaciones de iluminación exterior. Decreto 82/2005, decreto que desarrolla la ley 6/2001
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82
(BOE: 1/12/82)corrección de errores (BOE: 18/1/83)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación. Resolución 19/6/84 (BOE: 26/6/84)
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica. RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energia eléctrica. RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)
Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió. Instrucció 7/2003, de 9 de setembre
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004, de 10 de maig
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988 (DOGC
30/11/1988)
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82
(BOE: 1/12/82) corrección de errores (BOE: 18/1/83)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación. Resolución 19/6/84 (BOE: 26/6/84)
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energia
eléctrica. RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)
Instal·lacions de telecomunicació:
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE:
28/02/98), modificación Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. (deroga el RD. 279/1999, (BOE:
9/03/99; de aplicación a Cataluña en cuanto al servicio de telefonía básica). RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)
Modificación del ámbito de aplicación del RD Ley 1/98 en la modificación de la Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999 (BOE
6/11/99)
Canalizaciones y infraestructuras de radiodifusión sonora, televisión, telefonía básica y otros servicios por cable en los edificios. D.
172/99 (DOGC: 07/07/99)
Norma técnica de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en los edificios para el acceso al servicio de telecomunicaciones
por cable. D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)
Norma técnica de las infraestructuras comunes de los edificios para la captación, adaptación y distribución de las señales de
radiodifusión, televisión y otros servicios de datos asociados, procedentes de emisiones terrestres y de satélite. D 117/2000 (DOGC:
27/03/00)
Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC:
30/04/2002)
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Instal·lacions de fontaneria:
CTE DB HS 4 Suministro de agua. RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006
CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88 (BOE: 6/3/89)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis
públics de la generalitat de catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la generalitat de catalunya).
D 202/98 (DOGC: 06/08/98)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003 (BOE 18/07/2003).
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006 DOGC 16/02/2006
Instal·lacions tèrmiques:
CTE DB HE-2 Rendimiento de las Instalaciones Térmicas (remite al RITE). RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE
28/03/2006
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1751/1998, modificado por el RD 1218/2002
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les
instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries.
O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99)
Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios. (DOCE 04.01.2003)
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995
Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión y que modifica el RD 1244/1979 que aprobó el reglamento de
aparatos a presión. (deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad) RD 769/99
(BOE: 31/06/99)
Reglamento de aparatos a presión. Instrucciones técnicas complementarias (en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD
769/99). RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) corrección de erradas (BOE: 28/6/79) modificación (BOE: 12/3/82)
Instal·lacions ventilació:
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior. RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006
Instal·lacions d’il·luminació:
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE
28/03/2006
CTE DB SU-1 Seguridad frente al riesgo causado para la iluminación inadecuada. RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE
28/03/2006
Instal·lacions de parallamps:
CTE DB SU-8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE
28/03/2006
Instal·lacions d’evacuació:
CTE DB HS 5 Evacuación de aguas. RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus:
CTE DB HS 2 Recogida y evacuación de residuos. RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006
Instal·lacions de combustibles:
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. RD 1853/93 (BOE: 24/11/93)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles. D 2913/73 (BOE: 21/11/73) modificación (BOE: 21/5/75; 20/2/84)
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles. O 17/12/85 (BOE: 9/1/86)
corrección de errores (BOE: 26/4/86)
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig. O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificación (BOE:
8/11/83; 23/7/84)
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (glp) en depósitos fijos. O 29/1/86 (BOE: 22/2/86)
corrección de errores (BOE: 10/6/86)
Normas para instalaciones de gases licuados del petróleo (glp) con depósitos móviles de capacidad superior a 15 kg. Resolución
24/07/63 (BOE: 11/09/63)
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Extracto de las normas a las que se han de someter los depósitos móviles con capacidad no superior a los 15 Kg. de gases licuados del
petróleo (glp) y su instalación. Resolución 25/02/63 (BOE: 12/03/63)
Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Instrucciones técnicas complementarias. RD 494/88 (BOE: 25/5/88)
corrección de errores (BOE: 21/7/88)
Aparatos a gas. RD 1428/1992
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio". RD 1523/99 (BOE: 22/10/99)
Instal·lacions de transport:
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores. RD 1314/97 (BOE:
30/9/97) (BOE 28/07/98)
Aplicación del RD 1314/1997, de disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores. O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99) corrección de errores (DOGC: 05/08/99)
Reglamento de aparatos elevadores. O 30/6/66 (BOE: 26/7/66) corrección de errores (BOE: 20/9/66) modificaciones (BOE: 28/11/73;
12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)
Aclaraciones de diferentes articulos del reglamento de aparatos elevadores. O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención Instrucciones Técnicas Complementarias (Derogado por el RD 1314/1997,
excepto los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23). RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) regulación de la aplicación (DOGC: 19/1/87)
modificaciones (DOGC: 7/2/90)
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. (Derogada pel RD 1314/1997 excepto
de los artículos que remiten a los artículos vigentes del reglamento anteriormente mencionados). O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88,
21/10/88, 17/09/91, 12/10/91)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones técnicas derogada por el RD 1314/1997
excepto de los artículos que remiten a los artículos vigentes del reglamento anteriormente mencionados. Resolución 27/04/92 (BOE:
15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas. O. 31/03/81 (BOE:
20/04/81)
Condicions tècniques de seguretat als ascensors. O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84) ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica. Resolució 22/06/87 (DOGC
20/07/87)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución 3/04/97 (BOE: 23/4/97) corrección de errores (BOE:
23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso. Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes. RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Control de qualitat:
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción. RD 1630/1992, de 29 de diciembre, de transposición de la
Directiva 89/106/CEE, modificado por el RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego. RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)
Directiva 89/106/CEE de productos de construcción. Transpuesta por el RD 1630/1992, de diciembre, modificado por el RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego. RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)
Control de qualitat en l'edificació. D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89,
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)
Obligatoriedad de hacer constar en el programa de control de calidad los datos referentes a la autorización administrativa relativa a los
forjados y elementos resistentes. O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas. RD 1630/80 (BOE: 8/8/80)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. R 30/1/97 (BOE: 6/3/97)
Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents components de
sistemas. D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (O. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)
Materials de construcció:
RB-90 Pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción. O
4/7/90 (BOE: 11/07/90)
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos. O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)
UC-85 Recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó. O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos. RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008)
RY-85 Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción. O 31/5/85 (BOE: 10/6/85)
RL-88 Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción. O 27/7/88 (BOE: 3/8/88)
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Treballs de seguretat:
Normes legals i reglamentaries aplicables:
- Específiques de la construcció
- Indústries en general
- Construcció
- Electricitat
- Recipients de pressió
- Treballs de les dones i els nens
- Medis de seguretat
- Seguretat i prevenció de riscs
- Prevenció de malalties
- Varis
Específiques de la construcció:
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. M. Trabajo BOE 16 y 17 marzo de 1971, rectificaciones 6 de abril. Orden de 9-31971. (vigente tan solo el capítulo VI del TITOL II)
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio i Cerámica. Orden de 28 de agosto de 1970, rectificada en virtud de correcciones de errores.
BOE 17 de octubre de 1970.
Orden de 27 de julio de 1973, por la que se aprueban las modificaciones de determinados artículos de la Ordenanza de Trabajo en la
Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970
Orden del 6 de mayo de 1988 (BOE núm. 117) de 16.05.88, en la que se determinan los requisitos de datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura de los centros de trabajo.
Orden de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan
instrucciones para su cumplimentación y tramitación.
Ley 11/94, de 3 de junio de 1994, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, del Texto articulado de la
Ley de Procedimiento Laboral, y de la Ley sobre infracciones en el orden social (BOE núm. 122 de 23 de mayo de 1994). Derogada parcialmente
por el RD 2/1995 i la Ley 42/1997
Text refós de l’Estatut dels Treballadors.
Indústries en general:
R.D. 1435/92 BOE (11/12/92). Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas. Transposiciones de las
directivas 89/392 y 91/368 CEE especialmente su anexo 1.4. Derogado por el RD 1435/1992 y modificado por el RD 56/1995
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos. R. D. 2291/1985 de 8 de noviembre, BOE 11.12.85
Real Decreto 1495/86, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Derogado por el RD 1435/1992.
El capítulo VII se mantiene como derecho supletorio.
Real Decreto 2028/86, de 6 de junio, de aproximación de las legislaciones sobre vehículos a motor y sus componentes (BOE de 2 de octubre
de 1986)
Orden de 16 de abril de 1990 del Ministerio de Industria, por la que se modifica la ITC MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención referente a grúas torre desmontables para obra (BOE núm. 98, de 24 de abril de 1990).
Orden de 16 de abril de 1991 del Ministerio de Industria, por la que se modifica la ITC-MIE 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención (BOE núm. 98 de 24.04.91). Rectificado posteriormente (BOE núm. 245 de 12 de octubre de 1991). Transposición de la Directiva
90/486/CEE
Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, por la que se modifica la ITC MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención (BOE núm. 223 de 17 de septiembre de 1991). Rectificado posteriormente (BOE núm. 245 de 12 de octubre de 1991).
Resolución de 27 de abril de 1992 del Ministerio de Industria, por la que se aprueban las prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE i
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (BOE núm. 117, de 15 de mayo de 1992).
Orden de 29 de diciembre de 1992, de aproximación de las legislaciones sobre vehículos a motor y sus componentes (BOE de 11 de enero
de 1993).
Orden de 10 de junio de 1993, de aproximación de las legislaciones sobre vehículos a motor y sus componentes (BOE de 28 de junio de
1993).
OM de 28 de junio de 1988, por el cual se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos de
Elevación y manutención referentes a grúas torres desmontables para obras. BOE 7 julio 1988. Modificada por la Orden de 16 de abril de 1990
(BOE 24.04.90)
Instrucción técnica complementaria: Grúas desmontables para obras. O. M. 28 de junio 1988 BOE julio 1988 Modificada por la Orden de 16
de abril de 1990 BOE 24.04.90)
Real Decreto 56/95, de 20 de enero, de aproximación de las legislaciones sobre máquinas (BOE de 18 de febrero de 1995), que modifica el
Real Decreto 1435/92 del 27 de noviembre, publicado en el BOE de 11 de diciembre de 1992.
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria <<MIE-AEM 2>> DEL
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria
«MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.
R. D. 1314/1997, de 1 de agosto Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos.
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Electricitat:
Resolución de 30 de abril de 1984, sobre verificación de las instalaciones eléctricas antes de su puesta en servicio.
R. D. 614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico.
RD 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de baja tensión.
Recipients de pressió:
Orden de 31 de mayo de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica reglamentaria MIE-AP5 sobre extintores de incendios.
Orden de 26 de octubre de 1983 sobre modificación de algunos artículos de la Orden de 31 de mayo de 1982, en la que se aprobó la
instrucción Técnica Reglamentaria MIE-AP5, sobre extintores de incendios.
Medis de seguretat:
H. D.-1000 (UNE 76502) julio 1990 Andamio de servicio y de trabajo con elementos prefabricados.
E. N.-74 (UNE 76503) julio de 1998. Uniones, espigas, ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de entibación de
tubos de acero. Requisitos y ensayos
H. D.- 1039 (UNE 76505) marzo 1990. Tubos de acero para puntales de entibación y andamios de trabajo. Condiciones generales, ensayos.
R. D. 485/1997, de 14 de abril, BOE núm. 97 de 23.04.97, en el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
R. D 1435/1992, de 27 de noviembre, BOE núm. 297 y RD 56/1995, de 20 de enero, por los que se regula la normativa a aplicar a los
andamios suspendidos. Y normativa de la directiva europea 89/392, modificada por la 91/368 CEE.
UNE 81.650.80. Redes de Seguridad. Características y ensayos
UNE-EN 1263_1. Redes de Seguridad.
UNE-EN 1263_2. Redes de Seguridad.
RD 773/1997 relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
UNE EN 795:97+A1 Equipos de protección individual contra la caída de altura. Aparatos de anclaje. Requisitos y ensayo.
UNE EN 361:02 Equipos de protección individual contra la caída de alturas. Arneses anticaídas
RD 488/1997 de 14 de abril (B.O.E.; 23/04/97) Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualización.
RD 1497/1992 de Normes técnicas reglamentarias para diferentes medios de protección personal de los trabajadores.
Real Decreto 71/92, de 31 de enero, de aproximación de las legislaciones sobre las estructuras de protección en caso de vuelco y contra
caída de objetos (BOE de 6 de febrero de 1992).
Real Decreto 159/95, de 3 de febrero, de modificaciones del Real Decreto 1407/92, de 20 de noviembre de aproximación de las legislaciones
sobre los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995). Modificado por la Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE núm. 129 de
28.05.96)
Orden Ministerial de 16 de mayo de 1995, sobre comercialización y libre circulación de los equipos de protección individual.
Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE del 28 de mayo), que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo (BOE núm. 188, de 7 de agosto de 1997)
Orden de 31 de enero de 1940, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en el Trabajo. Capítulo VII sobre andamios. (BOE de 3 de
febrero de 1940 y 28 de febrero de 1940).
R. D. 1407/1992 BOE núm. 311, de 28.12.92, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual. Modificat pel RD 159/1995
R. D. 486/1997, de 14 de abril (BOE : 23/04/97) Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. En el capítulo 1
excluye las obras de construcción, pero el R D 1627/97 lo menciona cuanto a escaleras de mano. Modifica i deroga algunos capítulos de la
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo (o. 09/03/1971).
Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual (BOE núm. 140, de 12 junio de 1997).
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales
en altura.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido.
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados
o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
Seguretat i prevenció de riscs:
Ordre del 12 de gener de 1998, DOGC núm. 2565 de 27.01.98, per la qual s’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales. BOE núm. 269 del 10.11.95.
R. D. 39/1997, de 17 de enero, sobre Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Reglamento.
Orden de 27 de junio de 1997 por el que se desarrolla el RD 39/1997 sobre el reglamento de Servicios de Prevención, en relación con las
condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, etc. BOE núm. 159, de
4.07.97
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R. D.1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE
núm. 256, de 25.10.97
R. D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.
Decret 276/1997, de 17 d’octubre, d’autorització d’entitats de formació en matèria de prevenció de riscs laborals. DOGC núm 2505, de
28.10.97
Real Decreto 780/98, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención.
Orden de 22 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre Actividades de Prevención de las Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (BOE núm. 98, de 24 de abril de 1997).
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
Prevenció de malalties:
R. D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto.
R. D. 171/2004, de 30 de enero, de desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales.
Normas Complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto BOE 15 de enero de 1987. Modificadas por la Orden de 26
de julio de 1993.
Cuadros de enfermedades profesionales R. D. 1995/1978 BOE 25 agosto de 1978, y D. 2821/81, de 27.11.81
Orden Ministerial de 9 de abril de 1986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención y protección de la salud de los trabajadores
por la presencia de plomo metálico y sus componentes iónicos en el centro de trabajo.
Orden Ministerial de 7 de enero de 1987, por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo por
amianto. Modificada por la Orden de 26 de julio de 1993.
Orden Ministerial de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto (modificada en parte
por las Ordenes Ministeriales de 31 de Enero de 1986 y de 26 de julio de 1993). Modificada por las Ordenes de 31 de marzo de 1986, 7 de enero
de 1987 y 26 de julio de 1993
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo R .D. 1316/1989, de 27 de octubre.
BOE núm. 2, de Noviembre de 1.989.
R. D. 487/1997, de 14 de abril (BOE : 23/04/97) Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas
que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajos
R. D. 665/1997, de 12 de mayo (BOE : 24/05/97) Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
R. D. 1316/1989, de 27 de octubre (BOE : 02/11/89). Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo.
Orden de 17 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifica el Anexo 1 del Real Decreto 245/89, de 27 de febrero
de 1989, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra (BOE núm. 288 de 1
de diciembre de 1989).
R. D. 88/90, de 26 de enero, sobre protección de los trabajadores mediante la prohibición de determinados agentes específicos y/o
determinadas actividades (BOE de 27 de enero de 1990).
Orden de 18 de julio de 1991, de aproximación de las legislaciones sobre determinación de emisión de máquinas y materiales utilizados en
las obras de construcción (BOE de 26 de julio de 1991).
Ley 22/94, de 6 de julio, de aproximación de las legislaciones sobre responsabilidades por los daños causados por productos defectuosos
(BOE de 7 de julio de 1994).
R. D. 487/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores.
Orden de 29 de marzo de 1996, de aproximación de las legislaciones sobre determinación de la emisión sonora de máquinas y materiales
utilizados en construcción (BOE de 12 de abril de 1996), modifica el Anexo I del Real Decreto 245/
Varis:
Decreto 2414/61, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas
R. D. 74/90, de 19 de enero, por el que se aprueba el Código de Circulación y posteriores modificaciones (BOE de 23 de enero de 1990).
R. D. 2177/96, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación “NBE-COI/96: Condiciones de protección contra
incendios en los edificios”.
Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el Anexo I y los apéndices del mismo (BOE de 28 de abril de
1998).
R. D. 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios (BOE de 14 de
diciembre de 1993)..
Orden de 10 de marzo de 1998, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a
Presión sobre extintores de incendios (BOE de 28 de abril de 1998).
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4.8.4 - Normativa derogada
4.8.4.1 - Normativa derogada des del 29/09/2006
a) Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, por el que se aprueba la norma básica de la edificación NBE CT-79 “Condiciones térmicas de
los edificios”;
b) Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la norma básica de la edificación NBE CPI-96 “Condiciones de
protección contra incendios de los edificios”.
c) Artículos 2 al 9, ambos inclusive y los artículos 20 a 23, ambos inclusive, excepto el apartado 2 del artículo 20 y el apartado 3
del artículo 22, del Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos
y Actividades Recreativas.
d) Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, sobre Normativa de Edificación;
4.8.4.2 - Normativa derogada des del 29/03/2007.
a) Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, de modificación parcial de la Norma MV-1962 “Acciones en la Edificación” que pasa a
denominarse NBE AE-88 “Acciones en la Edificación;
b) Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE FL-90 “Muros resistentes
de fábrica de ladrillo” aplicado conjuntamente con el Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, de modificación parcial de la Norma
MV-1962 “Acciones en la Edificación” que pasa a denominarse NBE AE-88 “Acciones en la Edificación;
c) Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE EA-95 “Estructuras de
acero en edificación" aplicado conjuntamente con el Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, de modificación parcial de la Norma
MV-1962 “Acciones en la Edificación” que pasa a denominarse NBE AE-88 “Acciones en la Edificación;
d) Orden del Ministro de Industria, de 9 de diciembre de 1975, por la que se aprueban las “Normas básicas para las instalaciones
interiores de suministro de agua”.
e) Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica de la edificación NBE QB-90 “Cubiertas con
materiales bituminosos” y Orden del Ministerio de Fomento, de 5 de julio de 1996, por la que se actualiza el apéndice “Normas UNE de
referencia” de la norma básica de la edificación NBE QB-90.

Montblanc, novembre de 2013

Tècnic redactor i
Cap de l'àrea d’Assistència Tècnica i Mobilitat

Jordi Obradó i Sanfeliu
Arquitecte tècnic
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PREUS SIMPLES
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI
A010V010
A0121000
A0122000
A0124000
A012M000
A012N000
A012P000
A012P200
A0134000
A013M000
A013P000
A0140000
A0150000
A01H2000
A01H4000

BQU1521A
BQU1A20A

QUANTITAT UT
139,500
7,496
237,029
4,497
123,198
0,338
4,361
109,025
4,497
145,706
34,888
294,268
13,578
16,823
40,843

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

Solivella

DESCRIPCIÓ
Conservador-restaurador D.I.
Oficial 1a
Oficial 1a paleta
Oficial 1a ferrallista
Oficial 1a muntador
Oficial 1a d'obra pública
Oficial 1a jardiner
Oficial 2a jardiner
Ajudant ferrallista
Ajudant muntador
Ajudant jardiner
Manobre
Manobre especialista
Oficial 1a p/SiS
Manobre p/SiS

3,000 mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.
6,000 mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m

BR9AUMR1
BR9AUMR2
BR9AUZG1

53,288 m
53,288 m
25,375 u

Fusta pi tornejada, tractada autoclau grau IV,L<=2,5m,d:8cm
Fusta pi tornejada, tractada autoclau grau IV,L<=2,5m,d:10cm
Peces unió acer galvanitzat p/tanca de troncs

C13113B1
C1311440
C1312340
C1313330
C1316100
C1331100
C13350C0
C133A0K0

10,731
13,350
25,636
3,960
13,725
4,727
9,983
3,806

Pala carregadora s/caden. 11-17t,+escarificadora
Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t
Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15-20t
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t
Motoanivelladora petita
Corró vibratori autopropulsat,12-14t
Safata vibrant,plac.60cm

C1501700
C1502E00
C1505120

h
h
h
h
h
h
h
h

267,138 h
0,575 h
5,669 h

Camió transp.7 t
Camió cisterna 8m3
Dúmper 1,5t,hidràulic

C1705600

0,836 h

Formigonera 165l

C2005000

0,338 h

Regle vibratori

CR112500

m. aux

mo040
mo083

mq04dua020b
mq06cor020
mq06vib020
Jordi Obradó i Sanfeliu

36,734 h

35,396 %

37,519 h
51,981 h

1,921 h
0,506 h
1,618 h
arquitecte tècnic

Desbrossadora manual braç+capçal fil-disc

Mitjans auxiliars

Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.

Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.
Equip per a tall de juntes en soleres de formigó.
Regla vibrant de 3 m.

QUADRE DE PREUS SIMPLES
Expedient:
70-2014
PREU

IMPORT

32,60
23,30
23,30
23,30
24,08
23,30
26,91
24,01
20,68
20,68
23,89
19,47
20,15
23,30
19,47

4.547,70
174,66
5.522,78
104,77
2.966,61
7,86
117,35
2.617,69
92,99
3.013,20
833,47
5.729,40
273,61
391,98
795,21

Grup A01...................................

27.189,28

125,90
101,19

377,70
607,14

Grup BQU..................................

984,84

2,65
4,05
5,80

141,21
215,81
147,18

Grup BR9 ..................................

504,20

86,18
86,18
82,41
50,00
44,20
56,95
66,20
8,67

924,82
1.150,50
2.112,64
198,01
606,65
269,21
660,90
33,00

Grup C13...................................

5.955,73

31,33
41,32
25,47

8.369,43
23,75
144,39

Grup C15...................................

8.537,57

1,77

1,48

Grup C17...................................

1,48

4,90

1,65

Grup C20...................................

1,65

4,00

146,93

Grup CR1 ..................................

146,93

5,00

176,98

Grup m. .....................................

176,98

23,30
20,68

874,20
1.074,96

Grup mo0 ..................................

1.949,16

9,25
13,28
4,66

17,77
6,72
7,54
Pàgina
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI
mq08lch040

Jordi Obradó i Sanfeliu

QUANTITAT UT
3,034 h

arquitecte tècnic

Solivella

DESCRIPCIÓ
Hidronetejadora a pressió.

QUADRE DE PREUS SIMPLES
Expedient:
70-2014
PREU

IMPORT

4,59

13,93

Grup mq0 ..................................

45,95

Pàgina
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor:Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

QUANTITAT UT

D0701641

QUADRE DE PREUS AUXILIARS
Expedient:
70-2014

Solivella

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra
A0150000
B0111000
B0310020
B0512401
C1705600
A%AUX0010100

1,000
0,200
1,630
0,250
0,700
1,000

h
m3
t
t
h
%

Manobre especialista
Aigua
Sorra p/morters
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Formigonera 165l
Mitjans auxiliars

20,15
1,25
19,18
103,30
1,77
20,20

20,15
0,25
31,26
25,83
1,24
0,20

TOTAL PARTIDA...............................................................

78,93

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETANTA-VUIT amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
D070A6C1

m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,250kg/m3 ciment,1:1:7,5N/mm2,elab.a obra,

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7
i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
A0150000
B0111000
B0310020
B0512401
B0532310
C1705600
A%AUX0010100

1,050
0,200
1,500
0,250
250,000
0,725
1,000

h
m3
t
t
kg
h
%

Manobre especialista
Aigua
Sorra p/morters
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Calç aèria CL 90
Formigonera 165l
Mitjans auxiliars

20,15
1,25
19,18
103,30
0,09
1,77
21,20

21,16
0,25
28,77
25,83
22,50
1,28
0,21

TOTAL PARTIDA...............................................................

100,00

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT

Jordi Obradó i Sanfeliu

arquitecte tècnic
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor:Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

QUANTITAT UT

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Expedient:
70-2014

Solivella

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS
01.01

A01H2000
A01H4000
B1ZBAA00
B1ZBP010
A%AUX0010150_2

m

0,070
0,210
1,000
0,250
1,500

h
h
m
m
%

Perf.long.acer galv.doble ona p/barrera seguretat,col.+desmuntatge
HB2A1111
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secci ףde doble ona amb caracterםstiques AASHO, per a barreres
de seguretat, col·locat sobre suport i amb el desmuntatge inclעs
Oficial 1a p/SiS
23,30
1,63
Manobre p/SiS
19,47
4,09
Barrera de seguretat flexible acer galv.,doble ona,p/SiS
17,46
17,46
Part prop.elem.fixació,p/barrera seguretat,p/SiS (suport perfil)
5,14
1,29
Mitjans auxiliars
5,70
0,09
TOTAL PARTIDA .............................................................

24,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
01.02

A01H2000
A01H4000
B1ZB1510
C1Z1A000
A%AUX0010150_2

u

0,012
0,100
1,370
0,080
1,500

h
h
m
h
%

Suport perfil, CPN-160 p/barrera seguretat flex., entre 1,25-1,5m s/ amortidors, clavat i
HB2B8311
desmuntatge inclòs
Suport de perfil, CPN-160 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de llargאria, sense amortidors,
col·locat clavat i amb el desmuntatge inclעs
Oficial 1a p/SiS
23,30
0,28
Manobre p/SiS
19,47
1,95
Suport acer galv.CPN-160,p/barrera seguretat,p/SiS
11,72
16,06
Màquina p/clavar muntant met. p/SiS
42,62
3,41
Mitjans auxiliars
2,20
0,03
TOTAL PARTIDA .............................................................

21,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UNA amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
01.03
A01H4000
BBC1GFJ2
A%AUX00101000100

u
0,150 h
1,000 u
1,000 %

Llumenera làmpada intermitent ambre,bat.12V,desmunt.inclòs
HBC1GFJ1
Llumenera amb lאmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclעs
Manobre p/SiS
19,47
2,92
Llumenera làmpada intermitent color ambre,bat.12V,2usos
35,67
35,67
Mitjans auxiliars
2,90
0,03
TOTAL PARTIDA .............................................................

38,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
01.04

u

A01H4000
BBBAF002

1,500 h
1,000 u

A%AUX0010100

1,000 %

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell neg.,cost.major
HBBAF002
85cm,cartell explic.rect.,p/ser vista <=25m,fix
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Manobre p/SiS
19,47
29,21
Senyal advert.,normalitzada negre s/groc,triangular,cantell
66,51
66,51
neg.,costat major 85cm,p/ésser vista <=25m,p/SiS
Mitjans auxiliars
29,20
0,29
TOTAL PARTIDA .............................................................

96,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SIS amb UN CÈNTIMS
01.05

u

A01H4000
BBBAA003

1,000 h
1,000 u

BBBAD013

1,000 u

A%AUX0010100

1,000 %

Jordi Obradó i Sanfeliu

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cantell+banda
HBBAA003
transv.desc.esq.-dreta 45° vermell,D=60cm,cartell expli
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Manobre p/SiS
19,47
19,47
Senyal prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda
73,78
73,78
transv.desc.esq.-dreta 45° vermell,D=60cm,p/ésser vista
<=25m,p/Si
Cartell explic.senyal,prohibició,text negre s/vermell,rect.,cantell
75,37
75,37
neg.,costat major 60cm,p/ésser vist <=25m,p/SiS
Mitjans auxiliars
19,50
0,20

arquitecte tècnic
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor:Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

QUANTITAT UT

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Expedient:
70-2014

Solivella

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

TOTAL PARTIDA .............................................................

168,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-VUIT amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
01.06

u

A01H4000
BBBAB113

1,000 h
1,000 u

BBBAD023

1,000 u

A%AUX0010100

1,000 %

Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,cantell blanc,D=60cm,cartell
HBBAB113
explic.rectang.,p/ser vista <=25m, fixada+
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Manobre p/SiS
19,47
19,47
Senyal oblig.,normalitzada blanc s/blau,circ.,cantell
73,78
73,78
blanc,D=60cm,p/ésser vista <=25m,p/SiS
Cartell explic.senyal,obligació,text blanc s/blau,rect.,cantell
75,33
75,33
blanc,costat major 60cm,p/ésser vist <=25m,p/SiS
Mitjans auxiliars
19,50
0,20
TOTAL PARTIDA .............................................................

168,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-VUIT amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
01.07

A01H4000
B1Z09000
BBBA1500
A%AUX0010100

u

0,150
0,040
1,000
1,000

h
cu
u
%

Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desmunt.
HBBA1511
Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament
i amb el desmuntatge inclòs
Manobre p/SiS
19,47
2,92
Visos p/fusta/tacs PVC,p/SiS
3,30
0,13
Placa seguretat laboral,planxa acer llisa serigraf.,40x33cm,p/SiS
18,60
18,60
Mitjans auxiliars
2,90
0,03
TOTAL PARTIDA .............................................................

21,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UNA amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
01.08
A01H4000
BBLZA0A2
A%AUX001

u
0,100 h
1,000 m
1,500 %

Bastidor acer galv.,mòbil+desmuntatge
Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs
Manobre p/SiS
19,47
Bastidor acer galv.,p/supo.senyal.vert.,mòbil,2 usos,p/SiS
14,16
Mitjans auxiliars
2,00

HBBZA0A1
1,95
14,16
0,03

TOTAL PARTIDA .............................................................

16,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE amb CATORZE CÈNTIMS
01.09

BQU1521A

mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc.
HQU1521A
Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000 mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.
125,90
125,90
TOTAL PARTIDA .............................................................

125,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC amb NORANTA CÈNTIMS
01.10

BQU1A20A

mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.
HQU1A20A
Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000 mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m
101,19
101,19
TOTAL PARTIDA .............................................................

101,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT UNA amb DINOU CÈNTIMS

Jordi Obradó i Sanfeliu
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor:Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

QUANTITAT UT

01.11

BQU1A20A
HQU27502

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Expedient:
70-2014

Solivella

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

mes Lloguer mòdul prefabricat oficina 4x2,5x2,3m,inst.elèc.
HQU1A20Ab
Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. Inclou
taula de treball.
1,000 mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m
101,19
101,19
1,000 u
Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs
18,83
18,83
TOTAL PARTIDA .............................................................

120,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT amb DOS CÈNTIMS
01.12

u

Imprevistos varis a justificar per la direcció facultativa
IMPREV01
Partida alחada a justificar per la Direcci ףFacultativa per imprevistos durant l'execuci ףde les obres i/o per a reposici ףde serveis afectats per les obres
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

4.250,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL DUES-CENTES CINQUANTA amb QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

Jordi Obradó i Sanfeliu

arquitecte tècnic
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor:Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

QUANTITAT UT

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Expedient:
70-2014

Solivella

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 02 CONDICIONAMENT DEL TERRENY
02.01
C1311440

m2 Neteja+esbrossada terreny,pala carreg.,+càrr.mec.s/camió
Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió
0,100 h
Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t
86,18

F22113L2
8,62

TOTAL PARTIDA .............................................................

8,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
02.02
A012P000
A013P000
CR112500
A%AUX001

0,010
0,080
0,080
1,500

m2 Desbrossada terreny desbrossadora braç+capçal fil-disc
FR111000
Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa
h
Oficial 1a jardiner
26,91
0,27
h
Ajudant jardiner
23,89
1,91
h
Desbrossadora manual braç+capçal fil-disc
4,00
0,32
% Mitjans auxiliars
2,20
0,03
TOTAL PARTIDA .............................................................

2,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DUES amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
02.03
C1316100

m2 Neteja+esbrossada terreny,minicarreg.,+càrr.mec.s/camió/cont.
K2211353
Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor
0,500 h
Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t
44,20
22,10
TOTAL PARTIDA .............................................................

22,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DUES amb DEU CÈNTIMS
02.04

A0140000
A0150000
CR112500
A%AUX001

0,030
0,030
0,030
1,500

m2 Esbrossada plant.+herb.int./ext.,m.manuals,p/brossa h100cm,+càrr.sob/camió-conten.
K1RA16A7
Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa de 100
cm i càrrega sobre camió o contenidor
h
Manobre
19,47
0,58
h
Manobre especialista
20,15
0,60
h
Desbrossadora manual braç+capçal fil-disc
4,00
0,12
% Mitjans auxiliars
1,20
0,02
TOTAL PARTIDA .............................................................

1,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UNA amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
02.05

C13113B1
C1312340

m3 Excavació p/rebaix,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+càrr.indir. s/camió
E2214622
Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió
0,018 h
Pala carregadora s/caden. 11-17t,+escarificadora
86,18
1,55
0,043 h
Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15-20t
82,41
3,54
TOTAL PARTIDA .............................................................

5,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC amb NOU CÈNTIMS
02.06
A0140000
A0150000
C133A0K0
A%AUX001

0,130
0,220
0,220
1,500

m2 Repàs+picon.sòl,ampl.<=0,6m,m.mec.,95%PM
G2242111
Repàs i piconatge de sòl de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
h
Manobre
19,47
2,53
h
Manobre especialista
20,15
4,43
h
Safata vibrant,plac.60cm
8,67
1,91
% Mitjans auxiliars
7,00
0,11
TOTAL PARTIDA .............................................................

8,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
02.07
A0140000
C13350C0
A%AUX001

Jordi Obradó i Sanfeliu

m2 Repàs+picon.sòl,ampl.>2m,m.mec.,95%PM
G2242511
Repàs i piconatge de sòl de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
0,120 h
Manobre
19,47
2,34
0,020 h
Corró vibratori autopropulsat,12-14t
66,20
1,32
1,500 % Mitjans auxiliars
2,30
0,03

arquitecte tècnic
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor:Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

QUANTITAT UT

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Expedient:
70-2014

Solivella

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

TOTAL PARTIDA .............................................................

3,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
02.08

A012P200
A%AUX0010150_2

m2 Anivellament+repassada terr.,manuals,pend.
KR2B1105
Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 60 %
0,250 h
Oficial 2a jardiner
24,01
6,00
1,500 % Mitjans auxiliars
6,00
0,09
TOTAL PARTIDA .............................................................

6,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS amb NOU CÈNTIMS
02.09

u

Imprevistos varis a justificar per la direcció facultativa
IMPREV02
Partida alחada a justificar per la Direcci ףFacultativa per imprevistos durant l'execuci ףde les obres i/o per a reposici ףde serveis afectats per les obres
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

6.413,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS MIL QUATRE-CENTES TRETZE amb DOS CÈNTIMS

Jordi Obradó i Sanfeliu

arquitecte tècnic
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor:Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

QUANTITAT UT

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Expedient:
70-2014

Solivella

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 03 CONDICIONAMENT PLAÇA ST. JOAN, 6
03.01

C13113B1
C1312340

m3 Excavació p/rebaix,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+càrr.indir. s/camió
E2214622
Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió
0,018 h
Pala carregadora s/caden. 11-17t,+escarificadora
86,18
1,55
0,043 h
Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15-20t
82,41
3,54
TOTAL PARTIDA .............................................................

5,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC amb NOU CÈNTIMS
03.02
C1331100
C13350C0

m2 Repàs+picon.esplanada,95%PM
Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM
0,008 h
Motoanivelladora petita
0,011 h
Corró vibratori autopropulsat,12-14t

F227R00F
56,95
66,20

0,46
0,73

TOTAL PARTIDA .............................................................

1,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UNA amb DINOU CÈNTIMS
03.03
A0140000
A%AUX001

m3 Enderroc mur,maçon.,m.man.,càrrega manual
K2148211
Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
8,000 h
Manobre
19,47
155,76
1,500 % Mitjans auxiliars
155,80
2,34
TOTAL PARTIDA .............................................................

158,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-VUIT amb DEU CÈNTIMS
03.04
A0140000
A0150000
C1101200
C1313330
A%AUX001

0,500
0,400
0,200
0,121
1,500

m3 Enderroc mur cont. pedra,compres.,càrrega man/mec.
F2135123
Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
h
Manobre
19,47
9,74
h
Manobre especialista
20,15
8,06
h
Compressor+dos martells pneumàtics
16,58
3,32
h
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
50,00
6,05
% Mitjans auxiliars
17,80
0,27
TOTAL PARTIDA .............................................................

27,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
03.05

A0122000
A0140000
B064300C
A%AUX001

0,100
0,200
0,100
1,500

m2 Solera formigó HM-20/P/20/I,g=10cmcamió
K9361560
Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm,
abocat des de camió
h
Oficial 1a paleta
23,30
2,33
h
Manobre
19,47
3,89
m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
x 1,03
57,38
5,91
% Mitjans auxiliars
6,20
0,09
TOTAL PARTIDA .............................................................

12,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
03.06

u

Imprevistos varis a justificar per la direcció facultativa
IMPREV03
Partida alחada a justificar per la Direcci ףFacultativa per imprevistos durant l'execuci ףde les obres i/o per a reposici ףde serveis afectats per les obres
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

475,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTES SETANTA-CINC amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

Jordi Obradó i Sanfeliu

arquitecte tècnic
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor:Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

QUANTITAT UT

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Expedient:
70-2014

Solivella

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 04 ARRANJAMENT TÚNEL D'ACCÉS A LA CISTERNA D'AIGUA DEL CASTELL
04.01

u

Condicionament del lloc d'accés per a les obres
03.01
Condicionament de l'accés al lloc on s'han de realitzar les obres, degut a que es troben en un lloc de molt dificil accés. Es fabricarà un camí de 60 cm. d'amplada com a màxim i es farà un paviment de 5 cm. de gruix amb fomigó,
que també servirà per poder acollar les baranes tipus guarda cosos.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

833,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTES TRENTA-TRES
04.02

u

Neteja de terres i pedres de la zona de la mina
03.02
Neteja del terra de la mina de terres i pedres que s'han desprès del sostre i parets, amb mitjans manuals i grua sobre camió per càrrega de material.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

1.380,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL TRES-CENTES VUITANTA amb QUARANTA CÈNTIMS
04.03

m2 Construcció de parets i sostre de la mina
03.03
Construcció de parets i sostre de la mina amb totxo de ceràmica tipus "gafa" de 14x28x05 cm. agafat amb morter i
ciment ràpid la part del sostre que farà de ig punt. Es deixaràn algunes juntes verticals sense material per poder
passar l¡'aigua que quedi acumulada darrera les parets.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

77,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SET amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
04.04

u

Paviment de formigó entrada de la mina
03.04
Construcció de paviment de formigó per la realització del terra amb un 1% de pendent cap a l'exterior. Utilització
de camió grua per la pujada del formigó i poder entrar el formigó manualment 20m2
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

1.190,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT NORANTA
04.05

u

Pla de seguretat i salut, i elements de seguretat i prevenció de riscos laborals
Pla de seguretat i salut, i elements de seguretat i prevenció de riscos laborals

03.05
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .............................................................

928,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTES VINT-I-VUIT amb VINT CÈNTIMS
04.06

u

Barana desmuntable tipus guarda cosos
03.06
Subministrament i col·locació d'una barana desmuntable tipus guarda cosos, acollats al terra.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

714,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTES CATORZE
04.07

u

Canonada de distribució de polietikè DN 140 mm. PN 10
03.07
Subministrament i col·locació de la canonada de distribució de polietilè DN 140 mm. PN 10
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

785,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTES VUITANTA-CINC amb SETANTA CÈNTIMS
04.08

u

Vàlvula de comporta de fosa dúctil DN 125 mm.
Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fosa dúctil DN 125 mm.

03.08
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .............................................................

389,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTES VUITANTA-NOU amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

Jordi Obradó i Sanfeliu

arquitecte tècnic
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor:Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

QUANTITAT UT

04.09

u

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Expedient:
70-2014

Solivella

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

Connexions a la xarxa existent i al carret de sortida de la cisterna del castell
Connexions a la xarxa existent i al carret de sortida de la cisterna del castell

IMPORT

03.09
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .............................................................

550,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTES CINQUANTA
04.10

u

Imprevistos varis a justificar per la direcció facultativa
IMPREV04
Partida alחada a justificar per la Direcci ףFacultativa per imprevistos durant l'execuci ףde les obres i/o per a reposici ףde serveis afectats per les obres
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

3.138,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL CENT TRENTA-VUIT

Jordi Obradó i Sanfeliu

arquitecte tècnic
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor:Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

QUANTITAT UT

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Expedient:
70-2014

Solivella

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 05 RENOVACIÓ DE CANONADES
SUBCAPITOL 05.01 OBRA CIVIL
05.01.01

m

Realització i reblert rasa m.man./Refer marges afectats
04.01.01
Excavació de rasa manualemnt en talús del 75% de pendent.
Subministrament, escampat i compactació de sorra per tal de protegir el tub.
Reblert de rasa i compactació. S'inclouen eines necessàries per la realització adequada dels treballs pertinents.
Es referàn els marges afectats.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

139,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-NOU amb VINT CÈNTIMS
05.01.02

m

Realització i reblert rasa m.mec./Acabat formigó
Realització de rasa amb excavadora.
Aportació, reblert, escampat i compactació de sorra.
Acabament amb formigó de 50 m2.

04.01.02

Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

63,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES amb VUITANTA CÈNTIMS
05.01.03

u

Imprevistos varis a justificar per la direcció facultativa
IMPREV05.1
Partida alחada a justificar per la Direcci ףFacultativa per imprevistos durant l'execuci ףde les obres i/o per a reposici ףde serveis afectats per les obres
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

1.576,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTES SETANTA-SIS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

SUBCAPITOL 05.02 OBRA HIDRÀULICA
05.02.01

A012M000
A013M000
BD7JC400
A%AUX001

m

0,450
0,450
1,000
1,500

h
h
m
%

Clavegueró tub PE 100,DN=160mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
FD7JC425
13244-2,soldat,dificult.mitja,fons rasa
Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
Oficial 1a muntador
24,08
10,84
Ajudant muntador
20,68
9,31
Tub PE 100,DN=160mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 13244-2
x 1,02
10,46
10,67
Mitjans auxiliars
20,20
0,30
TOTAL PARTIDA .............................................................

31,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UNA amb DOTZE CÈNTIMS
05.02.02

A012M000
A013M000
BD7JA400
A%AUX001

m

0,360
0,360
1,000
1,500

h
h
m
%

Clavegueró tub PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
FD7JA425
13244-2,soldat,dificult.mitja,fons rasa
Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
Oficial 1a muntador
24,08
8,67
Ajudant muntador
20,68
7,44
Tub PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 13244-2
x 1,02
6,38
6,51
Mitjans auxiliars
16,10
0,24
TOTAL PARTIDA .............................................................

22,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DUES amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

Jordi Obradó i Sanfeliu

arquitecte tècnic
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor:Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

QUANTITAT UT

05.02.03

u

A012M000
A013M000
BN1216F0

1,870 h
1,870 h
1,000 u

A%AUX001

1,500 %

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Expedient:
70-2014

Solivella

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de
FN1216F4
fosa,pericó canal.sot.
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
Oficial 1a muntador
24,08
45,03
Ajudant muntador
20,68
38,67
Vàlvula comporta+brides,cos
199,82
199,82
curt,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa
Mitjans auxiliars
83,70
1,26
TOTAL PARTIDA .............................................................

284,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DUES-CENTES VUITANTA-QUATRE amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
05.02.04

u

A012M000
A013M000
BN1216E0

1,620 h
1,620 h
1,000 u

A%AUX001

1,500 %

Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de
FN1216E4
fosa,pericó canal.sot.
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
Oficial 1a muntador
24,08
39,01
Ajudant muntador
20,68
33,50
Vàlvula comporta+brides,cos
162,68
162,68
curt,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa
Mitjans auxiliars
72,50
1,09
TOTAL PARTIDA .............................................................

236,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DUES-CENTES TRENTA-SIS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
05.02.05

u

Ventosa trifuncional DN 1" Minibarack o similar
VENTOSA
Ventosa trifuncional DN 1" de la marca Minibarack o similar col·locada a sobre de canonada de PE DN 110 mm.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

203,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DUES-CENTES TRES amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
05.02.06

u

Connexió a xarxa existent de fibrociment a nova xarxa de polietilè
CONNEX
Connexió a xarxa existent de fibrociment D80 i 125 mm. amb la nova xarxa de polietilè PE 100 AD PN 10 DN 125
i 160 mm. a la plaça de Sant Joan i a l'estació de bombament; els treballs consisteixen en desgüassar la xarxa d'aigua en aquest punt, fer el tall de fibrociment, purgar el final de línia, tornar a posar en càrrega la xarxa, afegir pastilles de clor per assegurar una bona desinfecció de la nova xarxa instal·lada, i restablir el servei, tal com descriu el
RD 14072003.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

401,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTES UNA
05.02.07

u

Imprevistos varis a justificar per la direcció facultativa
IMPREV05.2
Partida alחada a justificar per la Direcci ףFacultativa per imprevistos durant l'execuci ףde les obres i/o per a reposici ףde serveis afectats per les obres
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

1.576,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTES SETANTA-SIS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

Jordi Obradó i Sanfeliu

arquitecte tècnic
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor:Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

QUANTITAT UT

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Expedient:
70-2014

Solivella

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 06 CONSOLIDACIÓ MURS DE PEDRA
SUBCAPITOL 06.01 TREBALLS PREVIS DE SEGURETAT i PROTECCIÓ
06.01.01

A012M000
A013M000
B0DZT006
C1501700
A%AUX0010150_2

0,120
0,240
1,000
0,040
1,500

m2 Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.+escala
K1213251
accés+baran+xarxa, amarrad.c/20m2 façana+transp.recorre
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metאl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alחאria <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplאria com a mםnim de 60
cm, escales d'accיs, baranes laterals, sעcols i xarxa de protecci ףde poliamida, col·locada a tota la cara exterior i
amarradors cada 20 m2 de faחana, inclosos tots els elements de senyalitzaci ףnormalitzats i el transport amb un
recorregut total mאxim de 20 km
h
Oficial 1a muntador
24,08
2,89
h
Ajudant muntador
20,68
4,96
m3 Bastida met.,25usos
3,30
3,30
h
Camió transp.7 t
31,33
1,25
% Mitjans auxiliars
7,90
0,12
TOTAL PARTIDA .............................................................

12,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
06.01.02

B0Y15250

m2 Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.+escala
K1215250
accés+baran+xarxa,amarrad.c/20m2façana
Amortitzaci ףdiאria de bastida tubular metאl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplאria i alחאria <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplאria com a
mםnim de 60 cm, escales d'accיs, baranes laterals, sעcols i xarxa de protecci ףde poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de faחana, inclosos tots els elements de senyalitzaci ףnormalitzats
1,000 m2 Amort.dia bast.tub. metàl fixa,
0,14
0,14
bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.+escala
accés+baran+xarxa,amarrad. c/20m2façana
TOTAL PARTIDA .............................................................

0,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO amb CATORZE CÈNTIMS
06.01.03

A01H2000
A01H4000
B1510003
B15Z1200
A%AUX00101000100

0,100
0,100
1,200
0,800
1,000

m2 Protecció col·lectiva vert. bastides tub./muntacàrr.,+malla polipr. tupida
H1512005
mosquitera,corda D=6mm,desm.
Protecci ףcol·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacאrregues amb malla de polipropil טtupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb refor חi corda de diאmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclעs
h
Oficial 1a p/SiS
23,30
2,33
h
Manobre p/SiS
19,47
1,95
m2 Malla polipr. tupida mosquitera,traus perim.,p/SiS
0,69
0,83
m Corda poliam.,D=6mm,p/SiS
0,11
0,09
% Mitjans auxiliars
4,30
0,04
TOTAL PARTIDA .............................................................

5,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
06.01.04

u

Imprevistos varis a justificar per la direcció facultativa
IMPREV06.1
Partida alçada a justificar per la Direcció Facultativa per imprevistos durant l'execució de les obres i/o per a reposició de serveis afectats per les obres, inclou l'acondicionament del terreny per al muntatge de les bastides en els talussos.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

559,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTES CINQUANTA-NOU amb TRENTA-UN CÈNTIMS

Jordi Obradó i Sanfeliu

arquitecte tècnic
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor:Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

QUANTITAT UT

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Expedient:
70-2014

Solivella

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

SUBCAPITOL 06.02 ESTRUCTURA, REVESTIMENTS i ACABATS
06.02.01

A0122000
A0140000
B0A25MXD
D070A6C1

0,750
0,500
1,000
0,030

A%AUX0010300

3,000

m2 Reparació superf.+restit.vol.elem.pedra,mort.mixt 1:1:7,armat xarxa filferros acer inox.
K4GRQ2BA
Reparació superficial amb restitució de volum d'element de pedra amb morter mixt 1:1:7 armats amb xarxa de filferros d'acer inoxidable fixada amb claus d'acer inoxidable
h
Oficial 1a paleta
23,30
17,48
h
Manobre
19,47
9,74
m2 Malla ond.filf.,acer inox.,100mm pas malla,D=2mm
20,81
20,81
m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra
100,00
3,00
,250kg/m3 ciment,1:1:7,5N/mm2,elab.a obra,
% Mitjans auxiliars
27,20
0,82
TOTAL PARTIDA .............................................................

51,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UNA amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
06.02.02

A010V010
A0122000
A0140000
BIOKALMUR
%NAAA030003000300

0,500
0,750
0,750
1,000
3,000

m2 Reomplert de junts amb morter de calç natural amb biocalce mur, g.aprox10cm
KALCEMURO
Morter ecocompatible de cal חnatural pura NHL 3.5, d'acord amb la norma EN 459-1, per a l'execuci ףi reparaciף
transpirable de murs i אf briques, idoni per al GreenBuilding i en la Restauraci ףHistעrica. Antibactיrico i antifloridura natural. Cont יnomיs matטries primeres d'origen estrictament natural. Reciclable com aאrid desprיs de la seva
vidaתtil. Biocalce ® Mur יs un morter de classe M5 especםfic per a la construcciף, la rehabilitaci ףi la reparaciף
transpirable de murs portants i de tancament de maף, tuf volcאnic, pedra i parets mixtes. Interiors, exteriors.
h
Conservador-restaurador D.I.
32,60
16,30
h
Oficial 1a paleta
23,30
17,48
h
Manobre
19,47
14,60
m2 Morter biocalce mur
5,64
5,64
% Despeses auxiliars
54,00
1,62
TOTAL PARTIDA .............................................................

55,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
06.02.03

A010V010
A0122000
A0140000
BIOKALPED
%NAAA030003000300

0,500
0,750
0,750
1,000
3,000

m2 Rejuntat junts amb morter de calç natural biocalce pedra g.aprox5cm
KALCEPIEDR
Morter natural ecocompatible de cal חnatural pura NHL 3.5, d'acord amb la norma EN 459-1, per a l'execuci ףi el
nafrat altament transpirables de murs i אf briques, idoni per al GreenBuilding i en la Restauraci ףHistעrica. Antibactיrico i antifloridura natural. Cont יnomיs matטries primeres d'origen estrictament natural. Reciclable com a
אrid desprיs de la seva vidaתtil. Biocalce ® Pedra יs un morter idoni per a l'aixecament de murs de cara vista i
per al nafrat de murs de ma ףo pedres naturals.
h
Conservador-restaurador D.I.
32,60
16,30
h
Oficial 1a paleta
23,30
17,48
h
Manobre
19,47
14,60
m2 Morter biocalce pedra
7,41
7,41
% Despeses auxiliars
55,80
1,67
TOTAL PARTIDA .............................................................

57,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SET amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
06.02.04

u

Imprevistos varis a justificar per la direcció facultativa
IMPREV06.2
Partida alחada a justificar per la Direcci ףFacultativa per imprevistos durant l'execuci ףde les obres i/o per a reposici ףde serveis afectats per les obres
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

17.301,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET MIL TRES-CENTES UNA amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

Jordi Obradó i Sanfeliu

arquitecte tècnic
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor:Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

QUANTITAT UT

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Expedient:
70-2014

Solivella

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 07 PAVIMENTS
07.01

A012N000
A0140000
B064300C
C2005000
A%AUX001

0,150
0,450
1,000
0,150
1,500

m3 Base formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat
F9365G11
Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
h
Oficial 1a d'obra pública
23,30
3,50
h
Manobre
19,47
8,76
m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
x 1,05
57,38
60,25
h
Regle vibratori
4,90
0,74
% Mitjans auxiliars
12,30
0,18
TOTAL PARTIDA .............................................................

73,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-TRES amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
07.02

A0121000
A0140000
B0G1UB03
D0701641

0,800
0,400
1,020
0,030

A%AUX0010150

1,500

m2 Paviment pedra calcària,serrada,gra petit,g=60mm,col.mort.1:6
F9B3UA60
Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 60 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
h
Oficial 1a
23,30
18,64
h
Manobre
19,47
7,79
m2 Paviment pedra calcària,serrada,gra petit,g=60mm
99,03
101,01
m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3
78,93
2,37
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
% Despeses auxiliars mà d'obra
26,40
0,40
TOTAL PARTIDA .............................................................

130,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA amb VINT-I-UN CÈNTIMS
07.03
A0140000
B0111000
B0372000
C1331100
C13350C0
C1502E00
A%AUX001

0,050
0,050
1,000
0,035
0,030
0,025
1,500

m3 Base tot-u art.,estesa+picon.95%PM
Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
h
Manobre
m3 Aigua
m3 Tot-u art.
x 1,15
h
Motoanivelladora petita
h
Corró vibratori autopropulsat,12-14t
h
Camió cisterna 8m3
% Mitjans auxiliars

F931201F
19,47
1,25
18,90
56,95
66,20
41,32
1,00

0,97
0,06
21,74
1,99
1,99
1,03
0,02

TOTAL PARTIDA .............................................................

27,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET amb VUITANTA CÈNTIMS
07.04

A0122000
A0140000
B065960C
A%AUX001

0,110
0,240
0,150
1,500

m2 Solera formigó HA-25/P/20/IIa,g=15cmcamió
E93617B1
Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15
cm, abocat des de camió
h
Oficial 1a paleta
23,30
2,56
h
Manobre
19,47
4,67
m3 Formigó HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 ciment
x 1,03
63,40
9,80
% Mitjans auxiliars
7,20
0,11
TOTAL PARTIDA .............................................................

17,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET amb CATORZE CÈNTIMS
07.05

A0124000
A0134000
B0A14200
B0B34234
A%AUX001

0,022
0,022
0,018
1,000
1,500

m2 Armadura p/llosa form. AP500SD,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD
F9Z4MA16
Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
h
Oficial 1a ferrallista
23,30
0,51
h
Ajudant ferrallista
20,68
0,45
kg Filferro recuit,D=1,3mm
x 1,02
1,09
0,02
m2 Malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD
x 1,20
2,19
2,63
% Mitjans auxiliars
1,00
0,02
TOTAL PARTIDA .............................................................

3,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
Jordi Obradó i Sanfeliu
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor:Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

QUANTITAT UT

07.06

mo040
mo083
mt10hmf010Nm
mt09wnc011eE
mt09wnc020f
mt09wnc030a
mt47adh022

0,371
0,514
0,105
4,500
0,200
0,250
0,180

mt15bas030a
mq04dua020b
mq06vib020
mq06cor020
mq08lch040
m. aux

0,600
0,019
0,016
0,005
0,030
0,350

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Expedient:
70-2014

Solivella

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

m2 Paviment continu de formigó imprès, per exteriors
PAV. IMPR
Paviment continu de formigó imprès de 10 cm de gruix, realitzat amb formigó HM-25/B/20/I fabricat en central i abocada des de camió, estès i vibrat manual; acabat imprès en relleu i tractat superficialment amb morter decoratiu de
rodolament per a paviment de formigó, color blanc, rendiment 4,5 kg/m²; desemmotllant en pols, color blanc i capa
de segellat final amb resina impermeabilitzant d'acabat.
h
Oficial 1ª construcció d'obra civil.
23,30
8,64
h
Ajudant construcció d'obra civil.
20,68
10,63
m3 Formigó HM-25/B/20/I, fabricat en central.
65,66
6,89
kg Morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó
0,50
2,25
kg Desemmotllant en pols, color blanc.
3,10
0,62
kg Resina impermeabilitzant
4,20
1,05
m Poliestirè expandit en junts de dilatació de paviments continus de
0,33
0,06
formigó.
ut Cartutx de massilla elastòmera monocomponent a base de poliuretà
5,70
3,42
h
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.
9,25
0,18
h
Regla vibrant de 3 m.
4,66
0,07
h
Equip per a tall de juntes en soleres de formigó.
13,28
0,07
h
Hidronetejadora a pressió.
4,59
0,14
% Mitjans auxiliars
5,00
1,75
TOTAL PARTIDA .............................................................

35,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC amb SETANTA-SET CÈNTIMS
07.07

A012M000
A013M000
B064300C
BR9AUMR1
BR9AUMR2
BR9AUZG1
C1316100
A%AUX0010150

m

Tanca fusta pi h:1,2m,muntant d:10cm/2m ancorat formigó/passamà d:8cm
FR9AUM13
Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, i un passamà superior de 8 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat
0,150 h
Oficial 1a muntador
24,08
3,61
0,300 h
Ajudant muntador
20,68
6,20
0,040 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
57,38
2,30
1,050 m Fusta pi tornejada, tractada autoclau grau IV,L<=2,5m,d:8cm
2,65
2,78
1,050 m Fusta pi tornejada, tractada autoclau grau IV,L<=2,5m,d:10cm
4,05
4,25
0,500 u
Peces unió acer galvanitzat p/tanca de troncs
5,80
2,90
0,100 h
Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t
44,20
4,42
1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra
9,80
0,15
TOTAL PARTIDA .............................................................

26,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
07.08

u

Imprevistos varis a justificar per la direcció facultativa
IMPREV07
Partida alחada a justificar per la Direcci ףFacultativa per imprevistos durant l'execuci ףde les obres i/o per a reposici ףde serveis afectats per les obres
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

8.628,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT MIL SIS-CENTES VINT-I-VUIT amb VUIT CÈNTIMS
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor:Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

QUANTITAT UT

DESCRIPCIÓ

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Expedient:
70-2014

Solivella

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 08 AJUDES DE RAM DE PALETA
08.01

A0140000
%0200_10200

u

16,000 h
2,000 %

Neteja final d'obra
PYA020A13
Neteja final d'obra incluint els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada, eliminació de taques i restes
de guix i morter adherids en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les
restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.
Inclou: Treballs de neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Manobre
19,47
311,52
Mitjans auxiliars
311,50
6,23
TOTAL PARTIDA .............................................................

317,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTES DISSET amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor:Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

QUANTITAT UT

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Expedient:
70-2014

Solivella

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 09 GESTIÓ DE RESIDUS
09.01
C1313330
C1505120

m3 Càrrega mec.+transp.terres,reutilitz.obra,dúmper
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper
0,034 h
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
50,00
0,100 h
Dúmper 1,5t,hidràulic
25,47

F2422020
1,70
2,55

TOTAL PARTIDA .............................................................

4,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
09.02

C1501700

m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.15-20km
E2R3503A
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
0,320 h
Camió transp.7 t
31,33
10,03
TOTAL PARTIDA .............................................................

10,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU amb TRES CÈNTIMS
09.03

B2RA7580

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. no especials,0,17t/m3,LER 170904
F2RA7580
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
0,170 t
Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. no
75,00
12,75
especials,0,17t/m3,LER 170904
TOTAL PARTIDA .............................................................

12,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor:Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

QUANTITAT UT

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Expedient:
70-2014

Solivella

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 10 SEGURETAT I SALUT A L'OBRA
10.01

u

Seguretat i salut a l'obra (3%)
SS07
Pressupost corresponent a l'Estudi de Seguretat i Salut per a proteccions individuals i col·lectives a l'obra.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

105.186,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINC MIL CENT VUITANTA-SIS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
10.02
BQUA1100

u
1,000 u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS
HQUA1100
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenanחa general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS
116,95
116,95
TOTAL PARTIDA .............................................................

116,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETZE amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
10.03

BQUA3100

u

1,000 u

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS
HQUA3100
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenanחa general de seguretat i salut
en el treball
Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS
77,49
77,49
TOTAL PARTIDA .............................................................

77,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SET amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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AMIDAMENTS
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

RESUM

Solivella
UTS

LONGITUD

AMPLADA

Expedient:
ALÇADA

PARCIALS

AMIDAMENTS
70-2014

QUANTITAT

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS
HB2A1111

m Perf.long.acer galv.doble ona p/barrera seguretat,col.+desmuntatge
HB2A1111
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secci ףde doble ona amb caracterםstiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb el
desmuntatge inclעs
TANCAMENT SEG. c/Tallat
TANCAMENT SEG. Plaça

20
1

3,00
3,00

60,00
3,00

63,00
63,00

HBC1GFJ1

u Llumenera làmpada intermitent ambre,bat.12V,desmunt.inclòs
HBC1GFJ1
Llumenera amb lאmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i
amb el desmuntatge inclעs
BALISES TANCA SEG. c/Tallat
BALISES TANCA SEG. Plaça

5
1

5,00
1,00

6,00
6,00

HBBAF002

u

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
neg.,cost.major 85cm,cartell explic.rect.,p/ser vista <=25m,fix

HBBAF002

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
PERILL D'OBRES
CALÇADA ESTRETA

3
2

3,00
2,00

5,00
5,00

HBBAA003

u

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cantell+banda
transv.desc.esq.-dreta 45° vermell,D=60cm,cartell expli

HBBAA003

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
PROHIBICIÓ PERS. NO AUT.

2

2,00

2,00
2,00

HBBAB113

u

Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,cantell
blanc,D=60cm,cartell explic.rectang.,p/ser vista <=25m, fixada+

HBBAB113

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
OBIGACIÓ ÚS CASC

2

2,00

2,00
2,00

HBBA1511

u

Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desmunt.

HBBA1511

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i
amb el desmuntatge inclòs
PLACA OBRES
PLACA PROHIBIT EL PAS

2
1

2,00
1,00

3,00
3,00
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI
HBBZA0A1

RESUM
u

Solivella
UTS

LONGITUD

AMPLADA

Expedient:
ALÇADA

Bastidor acer galv.,mòbil+desmuntatge

PARCIALS

AMIDAMENTS
70-2014

QUANTITAT

HBBZA0A1

Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització
vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs
PERILL D'OBRES
CALÇADA ESTRETA
PROHIBICIÓ
OBLIGACIÓ
PLACA

3
2
2
2
4

3,00
2,00
2,00
2,00
4,00

13,00
13,00

HQU1521A

mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc.

HQU1521A

Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria,
1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Sanitaris (mesos)

3

3,00

3,00
3,00

HQU1A20A

mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.

HQU1A20A

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Vestidor (mesos)

3

3,00

3,00
3,00

HQU1A20Ab

mes Lloguer mòdul prefabricat oficina 4x2,5x2,3m,inst.elèc.

HQU1A20Ab

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. Inclou taula de treball.
Oficina (mesos)

3

3,00

3,00
3,00

IMPREV01

u Imprevistos varis a justificar per la direcció facultativa
IMPREV01
Partida alחada a justificar per la Direcci ףFacultativa per imprevistos durant l'execuci ףde les obres i/o per a reposici ףde serveis afectats per les obres
0,02

0,02

0,02
0,02
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

RESUM

Solivella
UTS

LONGITUD

AMPLADA

Expedient:
ALÇADA

PARCIALS

AMIDAMENTS
70-2014

QUANTITAT

CAPITOL 02 CONDICIONAMENT DEL TERRENY
F22113L2

m2 Neteja+esbrossada terreny,pala carreg.,+càrr.mec.s/camió

F22113L2

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió
CAMÍ c/Tallat - Plaça

1

53,40

2,50

133,50

133,50
133,50

FR111000

FR111000

m2 Desbrossada terreny desbrossadora braç+capçal fil-disc

Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de
braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa
TALÚS INFERIOR

1

49,00

8,90

436,10

436,10
436,10

K2211353

m2 Neteja+esbrossada terreny,minicarreg.,+càrr.mec.s/camió/cont.

K2211353

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor
Camí accés mina

1

17,30

1,00

17,30

17,30
17,30

K1RA16A7

m2 Esbrossada plant.+herb.int./ext.,m.manuals,p/brossa
h100cm,+càrr.sob/camió-conten.

K1RA16A7

Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb
mitjans manuals, per a una alçària de brossa de 100 cm i
càrrega sobre camió o contenidor
PLAÇA (m2)

1

61,52

61,52

61,52
61,52

E2214622

m3 Excavació p/rebaix,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+càrr.indir.
s/camió

E2214622

Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega
indirecta sobre camió
PLAÇA (m2)
CAMÍ c/Tallat - Plaça (a.mitja:2,50m)

1
1

61,52
133,50

0,20
0,15

12,30
20,03

32,33
32,33

G2242111

m2 Repàs+picon.sòl,ampl.<=0,6m,m.mec.,95%PM

G2242111

Repàs i piconatge de sòl de fins a 0,6 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
Camí accés mina

1

17,30

1,00

17,30

17,30
17,30

G2242511

m2 Repàs+picon.sòl,ampl.>2m,m.mec.,95%PM

G2242511

Repàs i piconatge de sòl de més de 2 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
CAMÍ c/Tallat - Plaça
PLAÇA (m2)

1
1

53,40
61,52

2,50

133,50
61,52

195,02
195,02

KR2B1105

m2 Anivellament+repassada terr.,manuals,pend.
KR2B1105
Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans
manuals, per a un pendent inferior al 60 %
TALÚS INFERIOR

1

49,00

8,90

436,10

436,10
436,10

Jordi Obradó i Sanfeliu

arquitecte tècnic

Pàgina

3

ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI
IMPREV02

RESUM

Solivella
UTS

LONGITUD

AMPLADA

Expedient:
ALÇADA

PARCIALS

AMIDAMENTS
70-2014

QUANTITAT

u Imprevistos varis a justificar per la direcció facultativa
IMPREV02
Partida alחada a justificar per la Direcci ףFacultativa per imprevistos durant l'execuci ףde les obres i/o per a reposici ףde serveis afectats per les obres
0,1

0,10

0,10
0,10

Jordi Obradó i Sanfeliu

arquitecte tècnic

Pàgina
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

RESUM

Solivella
UTS

LONGITUD

AMPLADA

Expedient:
ALÇADA

PARCIALS

AMIDAMENTS
70-2014

QUANTITAT

CAPITOL 03 CONDICIONAMENT PLAÇA ST. JOAN, 6
E2214622

m3 Excavació p/rebaix,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+càrr.indir.
s/camió

E2214622

Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega
indirecta sobre camió
PARCEL·LA EXPROPIACIÓ

1

490,30

1,15

563,85

563,85
563,85

F227R00F

F227R00F

m2 Repàs+picon.esplanada,95%PM

Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM
PARCEL·LA EXPROPIACIÓ

1

490,30

490,30

490,30
490,30

F2135123

m3 Enderroc mur cont. pedra,compres.,càrrega man/mec.

F2135123

Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió
MURS CORRAL (perím)

1

16,80

0,40

2,50

16,80

16,80
16,80

IMPREV03

u Imprevistos varis a justificar per la direcció facultativa
IMPREV03
Partida alחada a justificar per la Direcci ףFacultativa per imprevistos durant l'execuci ףde les obres i/o per a reposici ףde serveis afectats per les obres
1

1,00

1,00
1,00

Jordi Obradó i Sanfeliu

arquitecte tècnic

Pàgina
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

RESUM

Solivella
UTS

LONGITUD

AMPLADA

Expedient:
ALÇADA

PARCIALS

AMIDAMENTS
70-2014

QUANTITAT

CAPITOL 04 ARRANJAMENT TÚNEL D'ACCÉS A LA CISTERNA D'AIGUA DEL CASTELL
03.01

u

Condicionament del lloc d'accés per a les obres

03.01

Condicionament de l'accés al lloc on s'han de realitzar les
obres, degut a que es troben en un lloc de molt dificil accés.
Es fabricarà un camí de 60 cm. d'amplada com a màxim i
es farà un paviment de 5 cm. de gruix amb fomigó, que també servirà per poder acollar les baranes tipus guarda cosos.
1

1,00

1,00
1,00

03.02

u

03.02

Neteja de terres i pedres de la zona de la mina

Neteja del terra de la mina de terres i pedres que s'han desprès del sostre i parets, amb mitjans manuals i grua sobre
camió per càrrega de material.
1

1,00

1,00
1,00

03.03

m2 Construcció de parets i sostre de la mina

03.03

Construcció de parets i sostre de la mina amb totxo de ceràmica tipus "gafa" de 14x28x05 cm. agafat amb morter i ciment ràpid la part del sostre que farà de ig punt. Es deixaràn algunes juntes verticals sense material per poder passar l¡'aigua que quedi acumulada darrera les parets.
1

72,00

72,00

72,00
72,00

03.04

u

03.04

Paviment de formigó entrada de la mina

Construcció de paviment de formigó per la realització del
terra amb un 1% de pendent cap a l'exterior. Utilització de
camió grua per la pujada del formigó i poder entrar el formigó manualment 20m2
1

1,00

1,00
1,00

03.05

u

Pla de seguretat i salut, i elements de seguretat i prevenció de riscos
laborals

03.05

Pla de seguretat i salut, i elements de seguretat i prevenció
de riscos laborals
1

1,00

1,00
1,00

03.06

u

Barana desmuntable tipus guarda cosos

03.06

Subministrament i col·locació d'una barana desmuntable tipus guarda cosos, acollats al terra.
1

1,00

1,00
1,00

03.07

u

Canonada de distribució de polietikè DN 140 mm. PN 10

03.07

Subministrament i col·locació de la canonada de distribució
de polietilè DN 140 mm. PN 10
1

1,00

1,00
1,00

Jordi Obradó i Sanfeliu

arquitecte tècnic

Pàgina
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI
03.08

RESUM
u

Solivella
UTS

LONGITUD

AMPLADA

Expedient:
ALÇADA

Vàlvula de comporta de fosa dúctil DN 125 mm.

PARCIALS

AMIDAMENTS
70-2014

QUANTITAT

03.08

Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fosa dúctil DN 125 mm.
1

1,00

1,00
1,00

03.09

u

Connexions a la xarxa existent i al carret de sortida de la cisterna del
castell

03.09

Connexions a la xarxa existent i al carret de sortida de la cisterna del castell
1

1,00

1,00
1,00

IMPREV04

u Imprevistos varis a justificar per la direcció facultativa
IMPREV04
Partida alחada a justificar per la Direcci ףFacultativa per imprevistos durant l'execuci ףde les obres i/o per a reposici ףde serveis afectats per les obres
1

1,00

1,00
1,00

Jordi Obradó i Sanfeliu

arquitecte tècnic

Pàgina
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

RESUM

Solivella
UTS

LONGITUD

AMPLADA

Expedient:
ALÇADA

PARCIALS

AMIDAMENTS
70-2014

QUANTITAT

CAPITOL 05 RENOVACIÓ DE CANONADES
SUBCAPITOL 05.01 OBRA CIVIL
04.01.01

m

Realització i reblert rasa m.man./Refer marges afectats

04.01.01

Excavació de rasa manualemnt en talús del 75% de pendent.
Subministrament, escampat i compactació de sorra per tal
de protegir el tub.
Reblert de rasa i compactació. S'inclouen eines necessàries
per la realització adequada dels treballs pertinents.
Es referàn els marges afectats.
1

70,00

70,00

70,00
70,00

04.01.02

m

Realització i reblert rasa m.mec./Acabat formigó

04.01.02

Realització de rasa amb excavadora.
Aportació, reblert, escampat i compactació de sorra.
Acabament amb formigó de 50 m2.
1

50,00

50,00

50,00
50,00

IMPREV05.1

u Imprevistos varis a justificar per la direcció facultativa
IMPREV05.1
Partida alחada a justificar per la Direcci ףFacultativa per imprevistos durant l'execuci ףde les obres i/o per a reposici ףde serveis afectats per les obres
1

1,00

1,00
1,00

SUBCAPITOL 05.02 OBRA HIDRÀULICA
FD7JC425

m

Clavegueró tub PE 100,DN=160mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
13244-2,soldat,dificult.mitja,fons rasa

FD7JC425

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa
1

120,00

120,00

120,00
120,00

FD7JA425

m

Clavegueró tub PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
13244-2,soldat,dificult.mitja,fons rasa

FD7JA425

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa
1

120,00

120,00

120,00
120,00

Jordi Obradó i Sanfeliu

arquitecte tècnic
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI
FN1216F4

RESUM
u

Solivella
UTS

LONGITUD

AMPLADA

Expedient:
ALÇADA

Vàlvula comporta+brides,cos
curt,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,pericó canal.sot.

PARCIALS

AMIDAMENTS
70-2014

QUANTITAT

FN1216F4

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de
150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
1

1,00

1,00
1,00

FN1216E4

u

Vàlvula comporta+brides,cos
curt,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,pericó canal.sot.

FN1216E4

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de
125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
1

1,00

1,00
1,00

VENTOSA

u

Ventosa trifuncional DN 1" Minibarack o similar

VENTOSA

Ventosa trifuncional DN 1" de la marca Minibarack o similar
col·locada a sobre de canonada de PE DN 110 mm.
2

2,00

2,00
2,00

CONNEX

u

Connexió a xarxa existent de fibrociment a nova xarxa de polietilè

CONNEX

Connexió a xarxa existent de fibrociment D80 i 125 mm.
amb la nova xarxa de polietilè PE 100 AD PN 10 DN 125 i
160 mm. a la plaça de Sant Joan i a l'estació de bombament; els treballs consisteixen en desgüassar la xarxa d'aigua en aquest punt, fer el tall de fibrociment, purgar el final
de línia, tornar a posar en càrrega la xarxa, afegir pastilles
de clor per assegurar una bona desinfecció de la nova xarxa instal·lada, i restablir el servei, tal com descriu el RD
14072003.
2

2,00

2,00
2,00

IMPREV05.2

u Imprevistos varis a justificar per la direcció facultativa
IMPREV05.2
Partida alחada a justificar per la Direcci ףFacultativa per imprevistos durant l'execuci ףde les obres i/o per a reposici ףde serveis afectats per les obres
1

1,00

1,00
1,00

Jordi Obradó i Sanfeliu

arquitecte tècnic
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

RESUM

Solivella
UTS

LONGITUD

AMPLADA

Expedient:
ALÇADA

PARCIALS

AMIDAMENTS
70-2014

QUANTITAT

CAPITOL 06 CONSOLIDACIÓ MURS DE PEDRA
SUBCAPITOL 06.01 TREBALLS PREVIS DE SEGURETAT i PROTECCIÓ
K1213251

m2 Munt/desm.bast.tub metàl fixa,
K1213251
bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.+escala accés+baran+xarxa,
amarrad.c/20m2 façana+transp.recorre
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metאl·lica fixa formada per bastiments
de 70 cm i alחאria <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplאria com a mםnim de 60 cm, escales
d'accיs, baranes laterals, sעcols i xarxa de protecci ףde poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de faחana, inclosos tots els elements
de senyalitzaci ףnormalitzats i el transport amb un recorregut total mאxim de 20 km
MURS CAMÍ/PARADA
MUR DE PEDRA A PLAÇA

1
1
1

7,45
8,70
11,78

3,50
4,50
5,00

26,08
39,15
58,90

124,13
124,13

K1215250

m2 Amort.dia bast.tub.metàl
K1215250
fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.+escala
accés+baran+xarxa,amarrad.c/20m2façana
Amortitzaci ףdiאria de bastida tubular metאl·lica fixa, formada per bastiments de
70 cm d'amplאria i alחאria <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs
de travament, plataformes de treball d'amplאria com a mםnim de 60 cm, escales
d'accיs, baranes laterals, sעcols i xarxa de protecci ףde poliamida col·locada a tota
la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de faחana, inclosos tots els elements de
senyalitzaci ףnormalitzats
3 DIES
MURS CAMÍ/PARADA
MUR DE PEDRA A PLAÇA

3
3
3

7,45
8,70
11,78

3,50
4,50
5,00

78,23
117,45
176,70

372,38
372,38

H1512005

m2 Protecció col·lectiva vert. bastides tub./muntacàrr.,+malla polipr. tupida
H1512005
mosquitera,corda D=6mm,desm.
Protecci ףcol·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacאrregues amb malla
de polipropil טtupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb refor חi corda de
diאmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclעs
MURS CAMÍ/PARADA
MUR DE PEDRA A PLAÇA

1
1
1

7,45
8,70
11,78

3,50
4,50
5,00

26,08
39,15
58,90

124,13
124,13

IMPREV06.1

u Imprevistos varis a justificar per la direcció facultativa
IMPREV06.1
Partida alçada a justificar per la Direcció Facultativa per imprevistos durant l'execució de les obres i/o per a reposició de serveis afectats per les obres, inclou l'acondicionament del terreny per al muntatge de les bastides en els talussos.
1

1,00

1,00
1,00

Jordi Obradó i Sanfeliu

arquitecte tècnic
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

RESUM

Solivella
UTS

LONGITUD

AMPLADA

Expedient:
ALÇADA

PARCIALS

AMIDAMENTS
70-2014

QUANTITAT

SUBCAPITOL 06.02 ESTRUCTURA, REVESTIMENTS i ACABATS
K4GRQ2BA

m2 Reparació superf.+restit.vol.elem.pedra,mort.mixt 1:1:7,armat xarxa
filferros acer inox.

K4GRQ2BA

Reparació superficial amb restitució de volum d'element de
pedra amb morter mixt 1:1:7 armats amb xarxa de filferros
d'acer inoxidable fixada amb claus d'acer inoxidable
EXTREMS i CORONAMENT MUR
MURS CAMÍ/PARADA

2
1
2
1

1,00
7,45
1,50
8,70

3,50
0,55
4,50
0,55

7,00
4,10
13,50
4,79

29,39
29,39

KALCEMURO

m2 Reomplert de junts amb morter de calç natural amb biocalce mur,
KALCEMURO
g.aprox10cm
Morter ecocompatible de cal חnatural pura NHL 3.5, d'acord amb la norma EN
459-1, per a l'execuci ףi reparaci ףtranspirable de murs i fאbriques, idoni per al
GreenBuilding i en la Restauraci ףHistעrica. Antibactיrico i antifloridura natural.
Cont יnomיs matטries primeres d'origen estrictament natural. Reciclable com a
אrid desprיs de la seva vida תtil. Biocalce ® Mur יs un morter de classe M5 especםfic per a la construcciף, la rehabilitaci ףi la reparaci ףtranspirable de murs portants i de tancament de maף, tuf volcאnic, pedra i parets mixtes. Interiors, exteriors.
MURS CAMÍ/PARADA

MUR DE PEDRA A PLAÇA

1
1
1
1
1
1

7,45
7,45
8,70
8,70
11,78
11,78

3,50
0,55
4,50
0,55
5,00
0,55

26,08
4,10
39,15
4,79
58,90
6,48

139,50
139,50

KALCEPIEDR

m2 Rejuntat junts amb morter de calç natural biocalce pedra g.aprox5cm
KALCEPIEDR
Morter natural ecocompatible de cal חnatural pura NHL 3.5, d'acord amb la norma
EN 459-1, per a l'execuci ףi el nafrat altament transpirables de murs i fאbriques,
idoni per al GreenBuilding i en la Restauraci ףHistעrica. Antibactיrico i antifloridura
natural. Cont יnomיs matטries primeres d'origen estrictament natural. Reciclable
com a אrid desprיs de la seva vida תtil. Biocalce ® Pedra יs un morter idoni per a
l'aixecament de murs de cara vista i per al nafrat de murs de ma ףo pedres naturals.
MURS CAMÍ/PARADA

MUR DE PEDRA A PLAÇA

1
1
1
1
1
1

7,45
7,45
8,70
8,70
11,78
11,78

3,50
0,55
4,50
0,55
5,00
0,55

26,08
4,10
39,15
4,79
58,90
6,48

139,50
139,50

IMPREV06.2

u Imprevistos varis a justificar per la direcció facultativa
IMPREV06.2
Partida alחada a justificar per la Direcci ףFacultativa per imprevistos durant l'execuci ףde les obres i/o per a reposici ףde serveis afectats per les obres
0,03

0,03

0,03
0,03

Jordi Obradó i Sanfeliu

arquitecte tècnic
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

RESUM

Solivella
UTS

LONGITUD

AMPLADA

Expedient:
ALÇADA

PARCIALS

AMIDAMENTS
70-2014

QUANTITAT

CAPITOL 07 PAVIMENTS
F9365G11

m3 Base formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat

F9365G11

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
FRANJES PEDRA PLAÇA (m2)

1
1

8,70
6,91

0,60
0,60

0,24
0,24

1,25
1,00

2,25
2,25

F9B3UA60

F9B3UA60

m2 Paviment pedra calcària,serrada,gra petit,g=60mm,col.mort.1:6

Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat
deixat de serra, de 60 mm de gruix, col·locades amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
FRANJES PEDRA PLAÇA

1
1

8,70
6,91

0,60
0,60

5,22
4,15

9,37
9,37

F931201F

m3 Base tot-u art.,estesa+picon.95%PM

F931201F

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material
al 95% del PM
PAVIMENT PLAÇA (m2)
CAMÍ c/Tallat - Plaça (a.mitja:2,50m)

1
1

52,15
101,13

0,15
0,15

7,82
15,17

22,99
22,99

E93617B1

m2 Solera formigó HA-25/P/20/IIa,g=15cmcamió

E93617B1

Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió
PAVIMENT PLAÇA (m2)

1

52,15

52,15

52,15
52,15

F9Z4MA16

m2 Armadura p/llosa form. AP500SD,malla el.b/corrug.ME
15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD

F9Z4MA16

Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
FRANJES PEDRA PLAÇA
PAV. SOLERA HA. PLAÇA (m2)
PAV. IMPRÈS (m2)

1
1
1
1

8,70
6,91
61,52
133,50

0,60
0,60

5,22
4,15
61,52
133,50

204,39
204,39

PAV. IMPR

m2 Paviment continu de formigó imprès, per exteriors

PAV. IMPR

Paviment continu de formigó imprès de 10 cm de gruix, realitzat amb formigó HM-25/B/20/I fabricat en central i abocada des de camió, estès i vibrat manual; acabat imprès en relleu i tractat superficialment amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color blanc, rendiment 4,5
kg/m²; desemmotllant en pols, color blanc i capa de segellat
final amb resina impermeabilitzant d'acabat.
CAMÍ c/Tallat - Plaça (a.mitja:2,50m)

1

101,13

101,13

101,13
101,13

Jordi Obradó i Sanfeliu
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI
FR9AUM13

RESUM
m

Solivella
UTS

LONGITUD

AMPLADA

Expedient:
ALÇADA

Tanca fusta pi h:1,2m,muntant d:10cm/2m ancorat formigó/passamà
d:8cm

PARCIALS

AMIDAMENTS
70-2014

QUANTITAT

FR9AUM13

Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny,
feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, i un passamà superior de 8 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer
galvanitzat
CAMÍ c/Tallat - Plaça

1

50,75

50,75

50,75
50,75

IMPREV07

u Imprevistos varis a justificar per la direcció facultativa
IMPREV07
Partida alחada a justificar per la Direcci ףFacultativa per imprevistos durant l'execuci ףde les obres i/o per a reposici ףde serveis afectats per les obres
0,05

0,05

0,05
0,05

Jordi Obradó i Sanfeliu

arquitecte tècnic
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

RESUM

Solivella
UTS

LONGITUD

AMPLADA

Expedient:
ALÇADA

PARCIALS

AMIDAMENTS
70-2014

QUANTITAT

CAPITOL 08 AJUDES DE RAM DE PALETA
PYA020A13

u Neteja final d'obra
PYA020A13
Neteja final d'obra incluint els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada, eliminació de taques i restes de guix i morter adherids en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi
d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.
Inclou: Treballs de neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
NETEJA FINAL D'OBRA

1

1,00

1,00
1,00

Jordi Obradó i Sanfeliu

arquitecte tècnic

Pàgina

14

ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

RESUM

Solivella
UTS

LONGITUD

AMPLADA

Expedient:
ALÇADA

PARCIALS

AMIDAMENTS
70-2014

QUANTITAT

CAPITOL 09 GESTIÓ DE RESIDUS
F2422020

m3 Càrrega mec.+transp.terres,reutilitz.obra,dúmper

F2422020

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb dúmper
DESBROSSADA TALUSSOS

1,3

436,10

0,10

56,69

56,69
56,69

E2R3503A

E2R3503A

m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.15-20km

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km
NETEJA AMB PALA
NETEJA AMB MINI
ESBROSSADA PLAÇA (m2)
REBAIX PLAÇA (m2)
REBAIX PARCEL·LA EXPROP.
ENDERROC MUR PEDRA

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

133,50
17,30
61,52
27,47
563,85
16,80

0,10
0,15
0,10

17,36
3,37
8,00
35,71
733,01
21,84

819,29
819,29

F2RA7580

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. no
especials,0,17t/m3,LER 170904

F2RA7580

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
DESBROSSADA TALUSSOS
NETEJA AMB PALA
NETEJA AMB MINI
ESBROSSADA PLAÇA (m2)
REBAIX PLAÇA (m2)
REBAIX PARCEL·LA EXPROP.
ENDERROC MUR PEDRA

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

436,10
133,50
17,30
61,52
27,47
563,85
16,80

0,10
0,10
0,15
0,10

56,69
17,36
3,37
8,00
35,71
733,01
21,84

875,98
875,98

Jordi Obradó i Sanfeliu
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
Situació: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
CODI

RESUM

Solivella
UTS

LONGITUD

AMPLADA

Expedient:
ALÇADA

PARCIALS

AMIDAMENTS
70-2014

QUANTITAT

CAPITOL 10 SEGURETAT I SALUT A L'OBRA
SS07

u Seguretat i salut a l'obra (3%)
SS07
Pressupost corresponent a l'Estudi de Seguretat i Salut per a proteccions individuals i col·lectives a l'obra.
0,02

0,02

0,02
0,02

HQUA1100

u Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS
HQUA1100
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenanחa general de seguretat
i salut en el treball
1

1,00
1,00
1,00

HQUA3100

u Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS
HQUA3100
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenanחa general de seguretat i salut en el treball
3

3,00
3,00
3,00

Jordi Obradó i Sanfeliu

arquitecte tècnic
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AMIDAMENTS I APLICACIÓ DE PREUS
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Situació:

Camí del Tallat i Plaça Sant Joan

Expedient:

CODI

RESUM

01

TREBALLS PREVIS

01.01
(HB2A1111)

m
Perf.long.acer galv.doble ona p/barrera seguretat,col.+desmuntatge
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secci ףde doble ona amb caracterםstiques AASHO,
per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb el desmuntatge inclעs
TANCAMENT SEG. c/Tallat
TANCAMENT SEG. Plaça

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

20
1

3,00
3,00

PARCIALS

60,00
3,00

QUANTITAT

BALISES TANCA SEG. Plaça

5
1

5,00
1,00

3
2

3,00
2,00

2

2,00

480,05

2,00

337,64
168,82

337,64

Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,cantell blanc,D=60cm,cartell explic.rectang.,p/ser vista <=25m, fixada+
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
2

2,00

2,00
2,00

337,56
168,78

337,56

u
Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desmunt.
Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
PLACA OBRES
PLACA PROHIBIT EL PAS

2
1

2,00
1,00

3,00
3,00

65,04
21,68

65,04

u
Bastidor acer galv.,mòbil+desmuntatge
Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs
PERILL D'OBRES
CALÇADA ESTRETA

Jordi Obradó i Sanfeliu

96,01

u

OBIGACIÓ ÚS CASC

01.08
(HBBZA0A1)

480,05

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cantell+banda
transv.desc.esq.-dreta 45° vermell,D=60cm,cartell expli
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2,00

01.07
(HBBA1511)

231,72

u

PROHIBICIÓ PERS. NO AUT.

(HBBAB113)

38,62

5,00
5,00

01.06

231,72

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell neg.,cost.major
85cm,cartell explic.rect.,p/ser vista <=25m,fix
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
CALÇADA ESTRETA

(HBBAA003)

1.547,28

u

PERILL D'OBRES

01.05

24,56

6,00
6,00

(HBBAF002)

1.547,28

u
Llumenera làmpada intermitent ambre,bat.12V,desmunt.inclòs
Llumenera ambאl mpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclעs
BALISES TANCA SEG. c/Tallat

01.04

IMPORT

63,00
63,00

01.03
(HBC1GFJ1)

70-2014

PREU

arquitecte tècnic
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Situació:

Camí del Tallat i Plaça Sant Joan

CODI

RESUM
PROHIBICIÓ
OBLIGACIÓ
PLACA

Expedient:
UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA
2
2
4

PARCIALS

QUANTITAT

2,00
2,00
4,00

13,00
13,00

01.09
(HQU1521A)

3

3,00

16,14

3

3,00

377,70
125,90

377,70

3,00
3,00

303,57
101,19

303,57

mes Lloguer mòdul prefabricat oficina 4x2,5x2,3m,inst.elèc.
Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. Inclou taula de treball.
Oficina (mesos)

3

3,00

3,00
3,00

360,06
120,02

360,06

u
Imprevistos varis a justificar per la direcció facultativa
Partida alחada a justificar per la Direcci ףFacultativa per imprevistos durant l'execuci ףde les
obres i/o per a reposici ףde serveis afectats per les obres
0,02

0,02

0,02
0,02

85,01
4.250,44

TOTAL 01........................................................................................................................................................

Jordi Obradó i Sanfeliu

209,82

mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.
Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Vestidor (mesos)

01.12
(IMPREV01)

209,82

3,00
3,00

01.11
(HQU1A20Ab)

IMPORT

mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc.
Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Sanitaris (mesos)

01.10
(HQU1A20A)

70-2014

PREU

arquitecte tècnic
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Situació:

Camí del Tallat i Plaça Sant Joan

Expedient:

CODI

RESUM

02

CONDICIONAMENT DEL TERRENY

02.01
(F22113L2)

m2 Neteja+esbrossada terreny,pala carreg.,+càrr.mec.s/camió
Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió
CAMÍ c/Tallat - Plaça

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1

53,40

2,50

PARCIALS

133,50

QUANTITAT

TALÚS SUPERIOR
TALÚS INFERIOR

1
1
1

40,50
15,90
49,00

14,75
6,10
8,90

597,38
96,99
436,10

1

17,30

1,00

17,30

1

61,52

61,52

382,33
22,10

382,33

81,21
1,32

81,21

m3 Excavació p/rebaix,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+càrr.indir. s/camió
Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió
PLAÇA (m2)
CAMÍ c/Tallat - Plaça (a.mitja:2,50m)

1
1

61,52
133,50

0,20
0,15

12,30
20,03

32,33
32,33

164,56
5,09

164,56

m2 Repàs+picon.sòl,ampl.<=0,6m,m.mec.,95%PM
Repàs i piconatge de sòl de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 %
PM
Camí accés mina

1

17,30

1,00

17,30

17,30
17,30

155,35
8,98

155,35

m2 Repàs+picon.sòl,ampl.>2m,m.mec.,95%PM
Repàs i piconatge de sòl de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 %
PM
CAMÍ c/Tallat - Plaça
PLAÇA (m2)

1
1

53,40
61,52

2,50

133,50
61,52

195,02
195,02

719,62
3,69

719,62

m2 Anivellament+repassada terr.,manuals,pend.
Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent inferior al 60 %
TALÚS oest-est superior

Jordi Obradó i Sanfeliu

1.103,33

61,52
61,52

02.08
(KR2B1105)

2,53

m2 Esbrossada plant.+herb.int./ext.,m.manuals,p/brossa h100cm,+càrr.sob/camió-conten.
Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de
brossa de 100 cm i càrrega sobre camió o contenidor
PLAÇA (m2)

02.07
(G2242511)

0,00
1.103,33

17,30
17,30

02.06
(G2242111)

1.150,77

m2 Neteja+esbrossada terreny,minicarreg.,+càrr.mec.s/camió/cont.
Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor
Camí accés mina

02.05
(E2214622)

8,62

436,10
436,10

02.04
(K1RA16A7)

1.150,77

m2 Desbrossada terreny desbrossadora braç+capçal fil-disc
Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa
TALÚS oest-est superior

02.03
(K2211353)

IMPORT

133,50
133,50

02.02
(FR111000)

70-2014

PREU

arquitecte tècnic
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Situació:

Camí del Tallat i Plaça Sant Joan

CODI

RESUM
TALÚS SUPERIOR
TALÚS INFERIOR

Expedient:
UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA
1
1

15,90
49,00

6,10
8,90

PARCIALS

QUANTITAT

96,99
436,10

436,10
436,10

02.09
(IMPREV02)

70-2014

PREU

0,00
2.655,85
6,09

2.655,85

u
Imprevistos varis a justificar per la direcció facultativa
Partida alחada a justificar per la Direcci ףFacultativa per imprevistos durant l'execuci ףde les
obres i/o per a reposici ףde serveis afectats per les obres
0,1

0,10

0,10
0,10

641,30
6.413,02

TOTAL 02........................................................................................................................................................

Jordi Obradó i Sanfeliu

IMPORT
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Situació:

Camí del Tallat i Plaça Sant Joan

Expedient:

CODI

RESUM

03

CONDICIONAMENT PLAÇA ST. JOAN, 6

03.01
(E2214622)

m3 Excavació p/rebaix,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+càrr.indir. s/camió
Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió
PARCEL·LA EXPROPIACIÓ

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1

490,30

1,15

PARCIALS

563,85

QUANTITAT

1

490,30

490,30

5,09

583,46
1,19

583,46

m3 Enderroc mur cont. pedra,compres.,càrrega man/mec.
Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
MURS CORRAL (perím)

1

16,80

0,40

2,50

16,80

16,80
16,80

460,99
27,44

460,99

u
Imprevistos varis a justificar per la direcció facultativa
Partida alחada a justificar per la Direcci ףFacultativa per imprevistos durant l'execuci ףde les
obres i/o per a reposici ףde serveis afectats per les obres
1

1,00

1,00
1,00

475,53
475,53

TOTAL 03........................................................................................................................................................

Jordi Obradó i Sanfeliu

2.870,00

490,30
490,30

03.06
(IMPREV03)

2.870,00

m2 Repàs+picon.esplanada,95%PM
Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM
PARCEL·LA EXPROPIACIÓ

03.04
(F2135123)

IMPORT

563,85
563,85

03.02
(F227R00F)

70-2014

PREU

arquitecte tècnic

475,53

4.389,98
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Situació:

Camí del Tallat i Plaça Sant Joan

Expedient:

CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

04

ARRANJAMENT TÚNEL D'ACCÉS A LA CISTERNA D'AIGUA DEL CASTELL

04.01
(03.01)

u
Condicionament del lloc d'accés per a les obres
Condicionament de l'accés al lloc on s'han de realitzar les obres, degut a que es troben en un lloc
de molt dificil accés. Es fabricarà un camí de 60 cm. d'amplada com a màxim i es farà un paviment
de 5 cm. de gruix amb fomigó, que també servirà per poder acollar les baranes tipus guarda cosos.
1

1,00

QUANTITAT

1,00

72,00

72,00

1,00

5.569,20
77,35

5.569,20

1.190,00
1.190,00

1.190,00

u
Pla de seguretat i salut, i elements de seguretat i prevenció de riscos laborals
Pla de seguretat i salut, i elements de seguretat i prevenció de riscos laborals
1

1,00

1,00
1,00

928,20
928,20

928,20

u
Barana desmuntable tipus guarda cosos
Subministrament i col·locació d'una barana desmuntable tipus guarda cosos, acollats al terra.
1

1,00

1,00
1,00

714,00
714,00

714,00

u
Canonada de distribució de polietikè DN 140 mm. PN 10
Subministrament i col·locació de la canonada de distribució de polietilè DN 140 mm. PN 10
1

1,00

1,00
1,00

785,70
785,70

785,70

u
Vàlvula de comporta de fosa dúctil DN 125 mm.
Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fosa dúctil DN 125 mm.
1

1,00

1,00
1,00

Jordi Obradó i Sanfeliu

1.380,40

1,00
1,00

04.08
(03.08)

1.380,40

u
Paviment de formigó entrada de la mina
Construcció de paviment de formigó per la realització del terra amb un 1% de pendent cap a l'exterior. Utilització de camió grua per la pujada del formigó i poder entrar el formigó manualment 20m2
1

04.07
(03.07)

1.380,40

72,00
72,00

04.06
(03.06)

833,00

m2 Construcció de parets i sostre de la mina
Construcció de parets i sostre de la mina amb totxo de ceràmica tipus "gafa" de 14x28x05 cm. agafat amb morter i ciment ràpid la part del sostre que farà de ig punt. Es deixaràn algunes juntes verticals sense material per poder passar l¡'aigua que quedi acumulada darrera les parets.
1

04.05
(03.05)

833,00

1,00
1,00

04.04
(03.04)

833,00

u
Neteja de terres i pedres de la zona de la mina
Neteja del terra de la mina de terres i pedres que s'han desprès del sostre i parets, amb mitjans manuals i grua sobre camió per càrrega de material.
1

04.03
(03.03)

IMPORT

1,00
1,00

04.02
(03.02)

70-2014

PREU

arquitecte tècnic

389,93
389,93

389,93
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Situació:

Camí del Tallat i Plaça Sant Joan

Expedient:

CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

04.09
(03.09)

u
Connexions a la xarxa existent i al carret de sortida de la cisterna del castell
Connexions a la xarxa existent i al carret de sortida de la cisterna del castell
1

PARCIALS

1,00

QUANTITAT

550,00
550,00

550,00

u
Imprevistos varis a justificar per la direcció facultativa
Partida alחada a justificar per la Direcci ףFacultativa per imprevistos durant l'execuci ףde les
obres i/o per a reposici ףde serveis afectats per les obres
1

1,00

1,00
1,00

3.138,00
3.138,00

TOTAL 04........................................................................................................................................................

Jordi Obradó i Sanfeliu

IMPORT

1,00
1,00

04.10
(IMPREV04)

70-2014

PREU

arquitecte tècnic

3.138,00

15.478,43
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Situació:

Camí del Tallat i Plaça Sant Joan

Expedient:

CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

05

RENOVACIÓ DE CANONADES

05.01

OBRA CIVIL

05.01.01
(04.01.01)

m
Realització i reblert rasa m.man./Refer marges afectats
Excavació de rasa manualemnt en talús del 75% de pendent.
Subministrament, escampat i compactació de sorra per tal de protegir el tub.
Reblert de rasa i compactació. S'inclouen eines necessàries per la realització adequada dels treballs pertinents.
Es referàn els marges afectats.
1

70,00

PARCIALS

70,00

QUANTITAT

9.744,00
139,20

50,00

50,00

50,00
50,00

3.190,00
63,80

1,00

1,00
1,00

1.576,33
1.576,33

TOTAL 05.01 .........................................................................................
05.02

OBRA HIDRÀULICA

05.02.01

m

120,00

120,00

Jordi Obradó i Sanfeliu

31,12

3.734,40

Clavegueró tub PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 13244-2,soldat,dificult.mitja,fons rasa
Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
120,00

120,00

120,00
120,00

(FN1216F4)

3.734,40

m

1

05.02.03

14.510,33

120,00
120,00

(FD7JA425)

1.576,33

Clavegueró tub PE 100,DN=160mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 13244-2,soldat,dificult.mitja,fons rasa
Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
1

05.02.02

3.190,00

u
Imprevistos varis a justificar per la direcció facultativa
Partida alחada a justificar per la Direcci ףFacultativa per imprevistos durant l'execuci ףde les
obres i/o per a reposici ףde serveis afectats per les obres
1

(FD7JC425)

9.744,00

m
Realització i reblert rasa m.mec./Acabat formigó
Realització de rasa amb excavadora.
Aportació, reblert, escampat i compactació de sorra.
Acabament amb formigó de 50 m2.
1

05.01.03
(IMPREV05.1)

IMPORT

70,00
70,00

05.01.02
(04.01.02)

70-2014

PREU

2.743,20
22,86

2.743,20

u

Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,pericó canal.sot.
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
arquitecte tècnic
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Situació:

Camí del Tallat i Plaça Sant Joan

CODI

RESUM

Expedient:
UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA
1

PARCIALS

QUANTITAT

1,00

1,00
1,00

05.02.04
(FN1216E4)

1,00

284,78

1,00

2,00

236,28
236,28

236,28

2,00
2,00

406,98
203,49

406,98

u
Connexió a xarxa existent de fibrociment a nova xarxa de polietilè
Connexió a xarxa existent de fibrociment D80 i 125 mm. amb la nova xarxa de polietilè PE 100 AD
PN 10 DN 125 i 160 mm. a la plaça de Sant Joan i a l'estació de bombament; els treballs consisteixen en desgüassar la xarxa d'aigua en aquest punt, fer el tall de fibrociment, purgar el final de línia,
tornar a posar en càrrega la xarxa, afegir pastilles de clor per assegurar una bona desinfecció de la
nova xarxa instal·lada, i restablir el servei, tal com descriu el RD 14072003.
2

2,00

2,00
2,00

802,00
401,00

802,00

u
Imprevistos varis a justificar per la direcció facultativa
Partida alחada a justificar per la Direcci ףFacultativa per imprevistos durant l'execuci ףde les
obres i/o per a reposici ףde serveis afectats per les obres
1

1,00

1,00
1,00

Jordi Obradó i Sanfeliu

284,78

u
Ventosa trifuncional DN 1" Minibarack o similar
Ventosa trifuncional DN 1" de la marca Minibarack o similar col·locada a sobre de canonada de PE
DN 110 mm.
2

05.02.07
(IMPREV05.2)

284,78

Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,pericó canal.sot.
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

1,00

05.02.06
(CONNEX)

IMPORT

u

1

05.02.05
(VENTOSA)

70-2014

PREU

1.576,33
1.576,33

1.576,33

TOTAL 05.02 .........................................................................................

9.783,97

TOTAL 05........................................................................................................................................................

24.294,30

arquitecte tècnic
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Situació:

Camí del Tallat i Plaça Sant Joan

Expedient:

CODI

RESUM

06

CONSOLIDACIÓ MURS DE PEDRA

06.01

TREBALLS PREVIS DE SEGURETAT i PROTECCIÓ

06.01.01

m2

(K1213251)

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

MUR TALÚS oest-est superior
MURS CAMÍ c/Tallat - Plaça

MURS CAMÍ/PARADA

MUR DE PEDRA A PLAÇA

1
1
1
1
1
1
1

16,30
8,50
7,94
7,07
7,45
8,70
11,78

2,20
4,00
4,00
3,50
3,50
4,50
5,00

35,86
34,00
31,76
24,75
26,08
39,15
58,90

0,00

124,13
124,13

(K1215250)

IMPORT

Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.+escala accés+baran+xarxa, amarrad.c/20m2 façana+transp.recorre
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metאl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alחאria <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplאria com a mםnim de 60 cm, escales d'accיs, baranes laterals, sעcols i xarxa de protecci ףde poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de faחana, inclosos
tots els elements de senyalitzaci ףnormalitzats i el transport amb un recorregut total mאxim de 20
km
MUR c/Tallat nord

06.01.02

70-2014

PREU

1.554,11
12,52

1.554,11

m2

Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.+escala accés+baran+xarxa,amarrad.c/20m2façana
Amortitzaci ףdiאria de bastida tubular metאl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplאria
i alחאria <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplאria com a mםnim de 60 cm, escales d'accיs, baranes laterals, sעcols i xarxa de protecci ףde poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de faחana, inclosos
tots els elements de senyalitzaci ףnormalitzats
3 DIES
MUR c/Tallat nord
MUR TALÚS oest-est superior
MURS CAMÍ c/Tallat - Plaça

MURS CAMÍ/PARADA

MUR DE PEDRA A PLAÇA

0,00
3
3
3
3
3
3
3

16,30
8,50
7,94
7,07
7,45
8,70
11,78

2,20
4,00
4,00
3,50
3,50
4,50
5,00

107,58
102,00
95,28
74,24
78,23
117,45
176,70

0,00

372,38
372,38

06.01.03
(H1512005)

0,14

52,13

m2

Protecció col·lectiva vert. bastides tub./muntacàrr.,+malla polipr. tupida mosquitera,corda D=6mm,desm.
Protecci ףcol·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacאrregues amb malla de polipropil טtupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb refor חi corda de diאmetre 6 mm i amb el desmuntatge
inclעs
MUR c/Tallat nord
MUR TALÚS oest-est superior
MURS CAMÍ c/Tallat - Plaça

MURS CAMÍ/PARADA

MUR DE PEDRA A PLAÇA

1
1
1
1
1
1
1

16,30
8,50
7,94
7,07
7,45
8,70
11,78

2,20
4,00
4,00
3,50
3,50
4,50
5,00

35,86
34,00
31,76
24,75
26,08
39,15
58,90

0,00

124,13
124,13

Jordi Obradó i Sanfeliu

52,13

arquitecte tècnic

650,44
5,24

650,44
Pàgina
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Situació:

Camí del Tallat i Plaça Sant Joan

Expedient:

CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

06.01.04
(IMPREV06.1)

u
Imprevistos varis a justificar per la direcció facultativa
Partida alçada a justificar per la Direcció Facultativa per imprevistos durant l'execució de les obres
i/o per a reposició de serveis afectats per les obres, inclou l'acondicionament del terreny per al muntatge de les bastides en els talussos.
1

PARCIALS

1,00

QUANTITAT

70-2014

PREU

1,00
1,00

559,31
559,31

TOTAL 06.01 .........................................................................................
06.02

ESTRUCTURA, REVESTIMENTS i ACABATS

06.02.01
(K4GRQ2BA)

m2 Reparació superf.+restit.vol.elem.pedra,mort.mixt 1:1:7,armat xarxa filferros acer inox.
Reparació superficial amb restitució de volum d'element de pedra amb morter mixt 1:1:7 armats
amb xarxa de filferros d'acer inoxidable fixada amb claus d'acer inoxidable

IMPORT

559,31

2.815,99

EXTREMS i CORONAMENT MUR
MURS TALÚS oest-est superior

MUR c/Tallat nord

MURS CAMÍ c/Tallat - Plaça

MURS CAMÍ/PARADA

0,00
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

1,00
8,50
1,00
16,30
1,00
7,94
1,00
7,07
1,00
7,45
1,50
8,70

4,00
0,55
2,20
0,55
4,00
0,55
3,50
0,55
3,50
0,55
4,50
0,55

8,00
4,68
4,40
8,97
8,00
4,37
7,00
3,89
7,00
4,10
13,50
4,79

0,00

29,39
29,39

06.02.02
(KALCEMURO)

51,85

1.523,87

m2 Reomplert de junts amb morter de calç natural amb biocalce mur, g.aprox10cm
Morter ecocompatible de cal חnatural pura NHL 3.5, d'acord amb la norma EN 459-1, per a l'execuci ףi reparaci ףtranspirable de murs i אf briques, idoni per al GreenBuilding i en la Restauraciף
Histעrica. Antibactיrico i antifloridura natural. Cont יnomיs matטries primeres d'origen estrictament
natural. Reciclable com aאrid desprיs de la seva vidaתtil. Biocalce ® Mur יs un morter de classe
M5 especםfic per a la construcciף, la rehabilitaci ףi la reparaci ףtranspirable de murs portants i de
tancament de maף, tuf volcאnic, pedra i parets mixtes. Interiors, exteriors.
MURS TALÚS oest-est superior

MUR c/Tallat nord

MURS CAMÍ c/Tallat - Plaça

MURS CAMÍ/PARADA

MUR DE PEDRA A PLAÇA

Jordi Obradó i Sanfeliu

1.523,87

arquitecte tècnic

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8,50
8,50
16,30
16,30
7,94
7,94
7,07
7,07
7,45
7,45
8,70
8,70
11,78
11,78

4,00
0,55
2,20
0,55
4,00
0,55
3,50
0,55
3,50
0,55
4,50
0,55
5,00
0,55

34,00
4,68
35,86
8,97
31,76
4,37
24,75
3,89
26,08
4,10
39,15
4,79
58,90
6,48

0,00

139,50

7.761,78
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Situació:

Camí del Tallat i Plaça Sant Joan

Expedient:

CODI

RESUM

06.02.03
(KALCEPIEDR)

m2 Rejuntat junts amb morter de calç natural biocalce pedra g.aprox5cm
Morter natural ecocompatible de cal חnatural pura NHL 3.5, d'acord amb la norma EN 459-1, per a
l'execuci ףi el nafrat altament transpirables de murs i אf briques, idoni per al GreenBuilding i en la
Restauraci ףHistעrica. Antibactיrico i antifloridura natural. Cont יnomיs matטries primeres d'origen
estrictament natural. Reciclable com aאrid desprיs de la seva vidaתtil. Biocalce ® Pedra יs un morter idoni per a l'aixecament de murs de cara vista i per al nafrat de murs de ma ףo pedres naturals.
MURS TALÚS oest-est superior

MUR c/Tallat nord

MURS CAMÍ c/Tallat - Plaça

MURS CAMÍ/PARADA

MUR DE PEDRA A PLAÇA

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8,50
8,50
16,30
16,30
7,94
7,94
7,07
7,07
7,45
7,45
8,70
8,70
11,78
11,78

4,00
0,55
2,20
0,55
4,00
0,55
3,50
0,55
3,50
0,55
4,50
0,55
5,00
0,55

PARCIALS

34,00
4,68
35,86
8,97
31,76
4,37
24,75
3,89
26,08
4,10
39,15
4,79
58,90
6,48

PREU

IMPORT

139,50

55,64

7.761,78

0,00

139,50
139,50

06.02.04
(IMPREV06.2)

8.015,67
57,46

8.015,67

u
Imprevistos varis a justificar per la direcció facultativa
Partida alחada a justificar per la Direcci ףFacultativa per imprevistos durant l'execuci ףde les
obres i/o per a reposici ףde serveis afectats per les obres
0,03

0,03

0,03
0,03

Jordi Obradó i Sanfeliu

70-2014

QUANTITAT

519,04
17.301,32

519,04

TOTAL 06.02 .........................................................................................

17.820,36

TOTAL 06........................................................................................................................................................

20.636,35

arquitecte tècnic
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Situació:

Camí del Tallat i Plaça Sant Joan

Expedient:

CODI

RESUM

07

PAVIMENTS

07.01
(F9365G11)

m3 Base formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat
Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
FRANJES PEDRA PLAÇA (m2)

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1
1

8,70
6,91

0,60
0,60

0,24
0,24

PARCIALS

1,25
1,00

QUANTITAT

1
1

8,70
6,91

0,60
0,60

5,22
4,15

CAMÍ c/Tallat - Plaça (a.mitja:2,50m)

1
1

52,15
101,13

0,15
0,15

7,82
15,17

1

52,15

52,15

639,12
27,80

639,12

893,85
17,14

893,85

m2

Armadura p/llosa form. AP500SD,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m
B500SD
Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
FRANJES PEDRA PLAÇA

PAV. SOLERA HA. PLAÇA (m2)
PAV. IMPRÈS (m2)

1
1
1
1

8,70
6,91
61,52
133,50

0,60
0,60

5,22
4,15
61,52
133,50

204,39
204,39

741,94
3,63

741,94

m2 Paviment continu de formigó imprès, per exteriors
Paviment continu de formigó imprès de 10 cm de gruix, realitzat amb formigó HM-25/B/20/I fabricat
en central i abocada des de camió, estès i vibrat manual; acabat imprès en relleu i tractat superficialment amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color blanc, rendiment 4,5
kg/m²; desemmotllant en pols, color blanc i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant d'acabat.
CAMÍ c/Tallat - Plaça (a.mitja:2,50m)

1

101,13

101,13

101,13
101,13

Jordi Obradó i Sanfeliu

1.220,07

52,15
52,15

07.07
(FR9AUM13)

130,21

m2 Solera formigó HA-25/P/20/IIa,g=15cmcamió
Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
de gruix 15 cm, abocat des de camió
PAVIMENT PLAÇA (m2)

07.06
(PAV. IMPR)

1.220,07

22,99
22,99

(F9Z4MA16)

165,22

m3 Base tot-u art.,estesa+picon.95%PM
Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
PAVIMENT PLAÇA (m2)

07.05

73,43

9,37
9,37

07.04
(E93617B1)

165,22

m2 Paviment pedra calcària,serrada,gra petit,g=60mm,col.mort.1:6
Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 60 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
FRANJES PEDRA PLAÇA

07.03
(F931201F)

IMPORT

2,25
2,25

07.02
(F9B3UA60)

70-2014

PREU

3.617,42
35,77

3.617,42

m
Tanca fusta pi h:1,2m,muntant d:10cm/2m ancorat formigó/passamà d:8cm
Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, i un passamà superior de 8 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer
galvanitzat
arquitecte tècnic
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Situació:

Camí del Tallat i Plaça Sant Joan

CODI

RESUM
CAMÍ c/Tallat - Plaça

Expedient:
UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA
1

50,75

PARCIALS

QUANTITAT

50,75

50,75
50,75

07.08
(IMPREV07)

70-2014

PREU

1.350,46
26,61

1.350,46

u
Imprevistos varis a justificar per la direcció facultativa
Partida alחada a justificar per la Direcci ףFacultativa per imprevistos durant l'execuci ףde les
obres i/o per a reposici ףde serveis afectats per les obres
0,05

0,05

0,05
0,05

431,40
8.628,08

TOTAL 07........................................................................................................................................................

Jordi Obradó i Sanfeliu

IMPORT

arquitecte tècnic

431,40

9.059,48
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Situació:

Camí del Tallat i Plaça Sant Joan

Expedient:

CODI

RESUM

08

AJUDES DE RAM DE PALETA

08.01
(PYA020A13)

u
Neteja final d'obra
Neteja final d'obra incluint els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherids en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i
cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu
transport a abocador autoritzat.
Inclou: Treballs de neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
NETEJA FINAL D'OBRA

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1

PARCIALS

1,00

QUANTITAT

70-2014

PREU

IMPORT

1,00
1,00

317,75
317,75

317,75

TOTAL 08........................................................................................................................................................

Jordi Obradó i Sanfeliu

arquitecte tècnic

317,75

Pàgina
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Situació:

Camí del Tallat i Plaça Sant Joan

Expedient:

CODI

RESUM

09

GESTIÓ DE RESIDUS

09.01
(F2422020)

m3 Càrrega mec.+transp.terres,reutilitz.obra,dúmper
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper
DESBROSSADA TALUSSOS

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,3

436,10

0,10

PARCIALS

56,69

QUANTITAT

NETEJA AMB MINI
ESBROSSADA PLAÇA (m2)
REBAIX PLAÇA (m2)
REBAIX PARCEL·LA EXPROP.
ENDERROC MUR PEDRA

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

133,50
17,30
61,52
27,47
563,85
16,80

0,10
0,15
0,10

17,36
3,37
8,00
35,71
733,01
21,84

4,25

8.217,48
10,03

8.217,48

m3

Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. no especials,0,17t/m3,LER
170904
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

DESBROSSADA TALUSSOS
NETEJA AMB PALA
NETEJA AMB MINI
ESBROSSADA PLAÇA (m2)
REBAIX PLAÇA (m2)
REBAIX PARCEL·LA EXPROP.
ENDERROC MUR PEDRA

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

436,10
133,50
17,30
61,52
27,47
563,85
16,80

0,10
0,10
0,15
0,10

56,69
17,36
3,37
8,00
35,71
733,01
21,84

875,98
875,98

11.168,75
12,75

TOTAL 09........................................................................................................................................................

Jordi Obradó i Sanfeliu

240,93

819,29
819,29

(F2RA7580)

240,93

m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.15-20km
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
NETEJA AMB PALA

09.03

IMPORT

56,69
56,69

09.02
(E2R3503A)

70-2014

PREU

arquitecte tècnic

11.168,75

19.627,16
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor: Ajuntament de Solivella
PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Situació:

Camí del Tallat i Plaça Sant Joan

Expedient:

CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

10

SEGURETAT I SALUT A L'OBRA

10.01
(SS07)

u
Seguretat i salut a l'obra (3%)
Pressupost corresponent a l'Estudi de Seguretat i Salut per a proteccions individuals i col·lectives
a l'obra.
0,02

PARCIALS

0,02

QUANTITAT

IMPORT

0,02
0,02

10.02
(HQUA1100)

70-2014

PREU

2.103,72
105.186,23

2.103,72

u
Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenanחa general de seguretat i salut en el treball
1

1,00
1,00
1,00

10.03
(HQUA3100)

116,95
116,95

116,95

u
Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenanחa general de
seguretat i salut en el treball
3

3,00
3,00
3,00

232,47
77,49

TOTAL 10........................................................................................................................................................
TOTAL .........................................................................................................................................................

Jordi Obradó i Sanfeliu

arquitecte tècnic

232,47

2.453,14
107.646,36
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ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Promotor:
Situació:

Ajuntament de Solivella
Camí del Tallat i Plaça Sant Joan

RESUM DE PRESSUPOST
Expedient:
70-2014

Solivella

CAPÍTOL

RESUM

IMPORT

%

01

TREBALLS PREVIS........................................................................................................................................................

4.335,45

4,03

02

CONDICIONAMENT DEL TERRENY.............................................................................................................................

7.054,32

6,55

03

CONDICIONAMENT PLAÇA ST. JOAN, 6.....................................................................................................................

4.389,98

4,08

04

ARRANJAMENT TÚNEL D'ACCÉS A LA CISTERNA D'AIGUA DEL CASTELL .........................................................

15.478,43

14,38

RENOVACIÓ DE CANONADES.....................................................................................................................................
OBRA CIVIL.................................................................................................................................
14.510,33
OBRA HIDRÀULICA ...................................................................................................................
9.783,97

24.294,30

22,57

05.01
05.02

CONSOLIDACIÓ MURS DE PEDRA .............................................................................................................................
TREBALLS PREVIS DE SEGURETAT i PROTECCIÓ .............................................................
2.815,99
ESTRUCTURA, REVESTIMENTS i ACABATS .........................................................................
17.820,36

20.636,35

19,17

06.01
06.02

8,42

05

06

07

PAVIMENTS ....................................................................................................................................................................

9.059,48

08

AJUDES DE RAM DE PALETA ......................................................................................................................................

317,75

0,30

09

GESTIÓ DE RESIDUS....................................................................................................................................................

19.627,16

18,23

10

SEGURETAT I SALUT A L'OBRA ..................................................................................................................................

2.453,14

2,28

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL
13,00 % Despeses generals .....
13.994,03
6,00 % Benefici industrial ........
6.458,78

107.646,36

Suma.....................................................

20.452,81

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA
21% IVA ................................................
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

128.099,17
26.900,83
155.000,00

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-CINC MIL
Montblanc, octubre de 2014.
EL PROMOTOR

LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

Tècnic redactor:
Ajuntament de Solivella

Jordi Obradó i Sanfeliu
arquitecte tècnic

Assistència Tècnica:

Cap de l'àrea d'Assistència Tècnica i Mobilitat:
Jordi Obradó i Sanfeliu
arquitecte tècnic

Jordi Obradó i Sanfeliu

arquitecte tècnic
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6 - PLÀNOLS

Escales:
6.01 - Situació i emplaçament

1/5.000, 1/500

6.02 - Treballs previs

1/300

6.03 - Estat actual - Actuacions

1/300

6.04 - Secció transversal A

1/500, 1/100

6.05 - Estat adequat

1/300

6.06 - Secció transversal A

1/500, 1/100
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7 - ANNEXOS
7.1 - ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A L’OBRA - EDIFICACIÓ
7.1.1 - Introducció. Compliment del R. D. 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres
de construcció
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre del Ministeri de la Presidència BOE número 256 de 25/10/97, pel que
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, i segons les característiques i condicions dels treballs a
realitzar en base a l’article 4 de l’anomenat Reial Decret, el promotor està obligat que en fase de redacció del projecte d’execució es
confeccioni per part de tècnic competent aquest document de seguretat que correspon a:
ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER A LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA, SITUAT AL CAMÍ DEL
TALLAT I A LA PLAÇA SANT JOAN, DE LA POBLACIÓ DE SOLIVELLA
Aquest estudi estableix durant el període de construcció de l’obra referida, les previsions respecte a la prevenció de riscs d’accidents i
malalties professionals, els derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar
dels treballadors, així com les possibles previsions i les informacions útils per adoptar en el seu dia les degudes condicions de seguretat i
salut en els previsibles treballs posteriors de reforma, construcció, rehabilitació i manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció
de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l’article 7è, i en aplicació d’aquest 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 de l’inici de l’obra pel coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o,
quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En cas d’obres de les Administracions públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta
Administració.
Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al seguiment del pla. Així mateix es recorda que,
segons l’article 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra.
Durant l’execució de l’obra serà d’aplicació el que es disposa a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals de la
Prefectura de l’Estat. BOE núm. 269 del 10/11/95. Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat
laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral
competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut i el full de designació de Coordinador de Seguretat (si fos necessari) en fase
d’execució de l’obra.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, cas d’apreciar un risc greu
immediat per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, i ho comunicarà a la Inspecció de Treball i
Seguretat Social, al contractista i als sot-contractistes i als representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als
contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).
7.1.2 - Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Llei de Prevenció de
Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les
vies o zones de desplaçament o circulació.
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a
l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de
matèries i substàncies perilloses.
- La recollida dels materials perillosos utilitzats.
- 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 s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases
del treball.
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra.
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Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:
- Evitar riscos.
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
- Combatre els riscos a l'origen.
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els
mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les
relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.
- Donar les degudes instruccions als treballadors.
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment
d'encomanar les feines. També adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el
treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures
preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats
del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.
7.1.3 - Justificació de l’article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en obres de construcció.
El Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció,
estableix en l’apartat 2 de l’article 4, que en els projectes de obra no inclosos en els supòsits previstos de l’apartat 1 del mateix article,
el promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte s’elabori un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Per tant, s’ha de comprovar que es donguin tots els supòsits següents:
a) El Pressupost d’Execució Material es inferior a
107.646,36

P. E. M. =

450.759,08 €
<

EBSS

450.759,08

b) La duració estimada de l’obra no es superior a 30 dies I en cap moment no hi han més de 20 treballadors
empleats simultàniament
Plaç d’execució previst:
3
x 20 dies/mes=
NºTreballadors previst que treballin simultàniament =

60
5

ESS
EBSS

c) El volum de mà d’obra estimada es inferior a 500 treballadors/dia (suma dels dies de treball del total dels
treballadors a l’obra).
Treballadors Totals

8

Dies

60

=

480

Treballadors/dia

EBSS

d) No es una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o presses.
Tipus d'obra

COMPLIMENT SUPÒSITS
Supòsit A
Supòsit B
Supòsit C
Supòsit D
07-1_EBSS Edificació 70-14.doc
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Com que cap supòsit compleix l'apartat 1 de l'art.
4 del RD 1627/1997, s'ha de redactar el
corresponent ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I
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7.1.4 - Dades de referència de l’obra
7.1.4.1 Projecte
Tipus d’obra:
Emplaçament:
Superfície d’actuació:
Pressupost d’execució material:
Nombre de plantes:
Termini d’execució:
Nombre màxim d’operaris:
Total jornades:

Adequació de l'entorn del castell per a la seva dinamització socioeconòmica
camí del Tallat i plaça Sant Joan. Solivella
1.472,92 m2
107.646,36 €
Les obres només afecten a l'entorn del castell
Tres (3,00) mesos
8
60 dies

7.1.4.2 Promotor
Ajuntament de Solivella
Plaça Major, 1
43412 - Solivella

Promotor:
Adreça:
7.1.4.3 Tècnics intervinents
Autor/s del Projecte d’execució:
Tècnic/s redactor/s de l’EBSS:

Jordi Obradó i Sanfeliu
Jordi Obradó i Sanfeliu

7.1.4.4 Descripció emplaçament
Accés a l’obra:
Topografia:
Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn:
Instal·lacions
Xarxa energia elèctrica:
de
serveis
públics (vistes i Subministrament energia elèctrica:
soterrades)
Subministrament d’aigua:

Sistema de clavegueram:

Ubicació vials (amplada, nombre) i amplada voreres:

Servituds i condicionants:

Camí del Tallat i plaça Sant Joan
Camí totalment pavimentat i de 8,00m. d’amplada aproximada
Talussos amb fortes pendents
Edificis particulars d’obra de maçoneria destinats a habitatges
NO existeix cap línia elèctrica aèria que afecta el desenvolupament de les
obres (bastides a murs)
Existeix escomesa d’energia elèctrica en l’edifici
No es necessari cap tipus d’intervenció en el carrer per la connexió
d’aquest servei
La zona d'actuació disposa de boques de reg de la xarxa pública d'aigua
on es pot connectar per al seu ús durant les obres.
No es necessari cap tipus d’intervenció en el carrer per la connexió
d’aquest servei
No es necessari cap tipus d’intervenció en el carrer per la connexió
d’aquest servei tret de la renovació de les canonades contemplades en
aquest projecte.
Plaça Sant Joan:
- sense voreres, plaça per a vianants: S = 61,52 m2.
Camí del Tallat:
- sense voreres; amplada mitja: 2,50m.
No existeix cap tipus de servitud coneguda

7.1.4.5 Descripció de la obra
Les obres a realitzar són les necessàries per a l'adequació de l'entorn del castell per a la seva dinamització socioeconòmica.
Així tenim que el present projecte consisteix en les següents actuacions i/o intervencions.
- Treballs previs:
• Tancaments de seguretat i balises amb làmpada intermitent de seguretat
• Senyalització d'advertiment, de prohibició i d'obligació de seguretat
• Placa de senyalització de seguretat a l'obra
- Condicionament del terreny:
• Neteja, esbrossada i compactació del terreny amb mitjans mecànics del camí del tallat fins a la placeta
• Desbrossada del terreny amb mitjans manuals del talús inferior
• Neteja, esbrossada i compactació del terreny amb mini carregadora del camí d'accés a la mina
• Esbrossada del terreny amb mitjans manuals de la placeta
• Anivellament i repassada del terreny per a perfil d'acabat dels talussos
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- Condicionament Plaça Sant Joan:
• Rebaix, repàs i compactació del terreny amb mitjans mecànics
• Enderroc dels murs de pedra interiors (corral)
- Arranjament del túnel d'accés a la cisterna d'aigua del castell:
• Proteccions de seguretat (barana desmuntable tipus guarda cossos)
• Condicionament del lloc de treball d'accés per les obres
• Neteja de terres i pedres de la zona de la mina
• Construcció de parets i sostre de la mina
• Paviment de formigó a l'entrada de la mina
• Subministrament i col·locació de canonada de protecció, valvuleria i accessoris
• Connexió a la xarxa existent i al carret de sortida del dipòsit del castell
- Renovació de canonades:
• Excavacions, reblerts i compactacions de rases, tant amb mitjans mecànics com amb mitjans manuals
• Refer marges afectats per les obres
• Solera de formigó per a l'acabat de les rases
• Subministrament i col·locació de claveguera de PEAD de DN:160mm
• Subministrament i col·locació de claveguera de PEAD de DN:125mm
• Subministrament i col·locació de la valvuleria i accessoris necessaris
• Connexió a la xarxa d'aigua existent de fibrociment a la nova xarxa de polietilè
- Consolidació dels murs de pedra:
• Treballs previs de seguretat i protecció (muntatge, desmuntatge i amortització de bastides amb la xarxa de seguretat
corresponent i l’enllumenat de seguretat)
• Reparació superficial amb restitució del volum d'elements de pedra dels murs existents
• Reomplert i posterior rejuntat dels junts dels murs de pedra existents
- Paviments i acabats:
• Realització de les franges de pedra de la plaça amb una base de formigó HM-20/P/20/I i acabat amb paviment de pedra
calcària de 60mm. de gruix.
• Realització del paviment de la plaça amb una base de tot-u artificial de 15cm. de gruix i acabat amb solera de formigó armat
HA-25/P/20/IIa de 15cm de gruix.
• Subministrament i col·locació de l'armadura amb malla electrosoldada de 15x15 cm. i D:6-6mm
• Realització del paviment des del camí del Tallat fins la plaça Sant Joan una base de tot-u artificial de 15cm. de gruix i acabat
amb paviment continu de formigó imprès
• Subministrament i col·locació de barana de fusta a tot el llarg del camí travesser al camí del Tallat
- Ajudes de ram de paleta:
• Neteja de totes les zones d’actuació, amb càrrega i transport de runes a abocador autoritzat per tal d’entregar l’obra totalment
acabada i en perfecte estat
- Gestió de residus:
• Càrrega i transport de residus de la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus
• Deposició controlada dels residus barrejats a dipòsit autoritzat
7.1.5 - Instal·lacions provisionals i assistència sanitària
Tipus de servei
Vàters
Lavabos
Dutxes

Quantitat
1,00
1,00
2,00

Superfície

Vestuaris

1,00

10 m2

Taquilles
Menjador-cuina
Oficina d'obra
Farmaciola

1,00
1,00

10 m2
-,--

5,76 m2

Observacions
Es tracta del lloguer d'un mòdul prefabricat, Inclou mirall i complements de
bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
Es tracta del lloguer d'un mòdul prefabricat, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Es tracta del lloguer d'un mòdul prefabricat. Inclou taula de treball.
Contingut mínim: Aigua oxigenada, Esperit 96 ˚, tintura de iode, mercromina,
amoníac, gassa esterilitzada, cotó hidròfil, benes, esparadrap,
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d’urgència, torniquet, bosses
d’aigua o gel, 4 guants esterilitzats, xeringues d’un ús, agulles injectables
d’un ús i termòmetre clínic.

Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut.
A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a l’obra.
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.
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S’haurà d’informar en un rètol visible a l’obra de l’emplaçament més proper dels diversos centres mèdics (serveis propis, mútues patronals,
mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i
efectiu.
Cada contractista acreditarà que el seu personal a l’obra ha passat un reconeixement mèdic que es repetirà cada any.
7.1.6 - Maquinària
La maquinària que es preveu utilitzar en l’execució de les obres s’indica en la relació (no exhaustiva) de la taula adjunta:
Pala carregadora s/cadenes 11-17t + escarificadora
Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t
Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 15-20t
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
Mini carregadora s/pneumàtics 2-5,9t
Motoanivelladora petita
Corró vibratori autopropulsat, 12-14t
Safata vibrant, placa 60 cm.
Camió transport 7t
Camió cisterna 8m3
Dúmper 1,5t hidràulic

Formigonera 165l.
Màquina p/clavar muntant metàl·lic p/SIS
Regle vibratori
Desbrossadora manual braç + capçal fil-disc.
Dúmper de descàrrega frontal de 2t de càrrega útil
Equip per a tall de juntes en soleres de formigó
Regla vibrant de 3m.
Hidronetejadora a pressió
Petita maquinària diversa
Eines manuals
Altres

7.1.7 - Mitjans auxiliars
En la taula següent es relacionen els mitjans auxiliars que seran utilitzats a l’obra i les seves característiques més importants:

Bastides metàl·liques (tubulars)

Bastides de cavallets

Mitjans

Característiques
- Abans de la primera utilització, tota bastida es sotmetrà a un reconeixement i a una prova a plena càrrega per la persona
competent. Les inspeccions es repetiran a posteriori a intervals regulars i després de qualsevol modificació, exposició a la
intempèrie, sacsades sísmiques, o qualsevol altra circumstància que hagués pogut afectar la seva resistència o estabilitat.
(R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5c / O.L.C.V.C. art.210).
- Els peus de les bastides baixes o de cavallets estaran constituïts per elements resistents. No s’utilitzaran com a tals
bidons, piles de material, cavallets de fusta amb les unions clavetejades, etc. de tal forma que evitin un possible
esllavissament o desplaçament accidental. En concret els cavallets de tipus tisora disposaran d’una cadena limitadora
d’obertura (R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5a / O.L.C.V.C. art.197).
- Fins a 3m d’alçada es podran utilitzar suports o cavallets fixos sense falcar. A partir de 3m i fins a 6, que és l’alçada
màxima permesa, s’utilitzaran cavallets armats de bastidors mòbils falcats (R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5a /
O.L.C.V.C. art.212).
- S’informarà els treballadors de les condicions de muntatge i utilització que s’indiquen en els apartats anteriors.
- No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres.
- Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta.
- La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres.
- En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral.
- L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm.
- El conjunt haurà de ser estable i resistent.
- Abans de la primera utilització, la bastida es sotmetrà a un reconeixement i a una prova a plena càrrega per a la persona
competent. Les inspeccions es repetiran a posteriori a intervals regulars i després de qualsevol modificació, exposició a la
intempèrie, sacsades sísmiques, o qualsevol altra circumstància que hagués pogut afectar la seva resistència o estabilitat.
(R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5c / O.L.C.V.C. art.210).
- El pis de les bastides tindrà una amplada mínima de 60cm i en tot cas les seves mides s’ajustaran al nombre de
treballadors que l’hagin d’utilitzar (R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5b / O.L.C.V.C. art.221).
- Els diferents elements que conformen la plataforma de la bastida es subjectaran a l’estructura suport mitjançant
abraçadores o altres sistemes semblants (O.L.C.V.C., arts.206 i 221).
- En el perímetre obert de les plataformes que conformen el pis de les bastides, situades a més de 2 m d’altura, s’hi
instal·larà una barana, la qual es col·locarà just a la vora de la plataforma sense que quedin espais oberts entre ambdues
(O.L.C.V.C., art.206).
- Els diferents elements que conformen l’estructura de la bastida estaran perfectament travats, tant en sentit horitzontal com
transversal i, sempre que sigui possible, s’enclavaran a la façana o estructura de l’edifici (R. D. 1627/1997, annex IV, part c,
punt 5a / O.L.C.V.C. art.241).
- A la base de les bastides tubulars, s’hi instal·laran unes peces que permetin un millor assentament de l’estructura i el seu
anivellament, i els muntants estaran perfectament aplomats per tal d’assegurar l’estabilitat i seguretat del conjunt (R. D.
1627/1997, annex IV, part c, punt 5a / O.L.C.V.C. art.241).
- L’accés a les plataformes de la bastida s’efectuarà mitjançant escales modulars adaptades a la pròpia bastida o altres
sistemes que ofereixin garanties de protecció equivalents.
- Per al muntatge i desmuntatge d’aquest tipus de bastida, és obligatori l’ús del cinturó de seguretat o altres sistemes de
protecció equivalents (R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 3b / O.L.C.V.C. art.193). ( Veure mesura preventiva I - 1 ).
- S’informarà els treballadors de les condicions de muntatge i utilització que s’indiquen en els apartats anteriors.
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Escales de mà
Baixants de runa
Xarxes, tendals, veles,
etc.

- Les escales de mà es revisaran periòdicament i està prohibida la utilització d’escales de mà de fusta pintades (R.D.
486/1997, annex I, punt 9).
- Les escales de mà tindran les condicions necessàries per tal que la seva utilització no suposi un risc de caiguda d’altura
per ruptura o desplaçament. En concret, les escales de tisora disposaran d’elements de seguretat que impedeixin la seva
obertura (R. D. 486/1997, annex I, punt 9).
- No s’utilitzaran escales de més de 5m de longitud, si no es tenen garanties de la seva resistència, i està prohibit l’ús
d’escales de mà de construcció improvisada (R. D. 486/1997, annex I, punt 9).
- Abans d’utilitzar una escala manual, s’haurà d’assegurar la seva estabilitat. La base de l’escala haurà de quedar
sòlidament assentada i, en el cas d’escales simples, si és necessari, la part superior se subjectarà al parament sobre el
qual es recolza (R. D. 486/1997, annex I, punt 9).
- Les escales simples es col·locaran formant un angle de 75º amb l’horitzontal i els muntants sobrepassaran 1m el nivell
superior (R. D. 486/1997, annex I, punt 9).
- L’ascens, descens i treballs des de l’escala s’efectuaran de cara a ella i d’un a un. Per dur-hi a terme treballs a més de
3,5m, en què s’hagi d’efectuar desplaçaments o esforços, s’utilitzarà cinturó de seguretat o bé s’adoptaran mesures de
protecció alternatives (R. D. 486/1997, annex I, punt 9).
- Està prohibit el transport i manipulació de càrregues per o des d’escales de mà, quan pel seu pes o dimensions puguin
comprometre la seguretat del treballador (R. D. 486/1997, annex I, punt 9).
- S’informarà els treballadors de les condicions de muntatge i utilització que s’indiquen en els apartats anteriors.
- A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar engalzats.
- Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent.
- No han de superar alçades superiors a 5 metres.
- Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre.
- Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials.
- Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció ala seva part superior .
- L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada.
- L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta.
- Es col·locaran baixants de runa a fi d’obtenir la neteja adequada i eliminar runes i pesos innecessaris de les plantes.
- Es col·locaran de manera que tota l’obra pugui ser evacuada de runes, disposant en les plantes tremujes de recepció i
expedició
- Es preveurà el sistema de retirada de la runa de l’obra, bé sigui abocant-la a contenidors i retirant-la de l’obra un cop
plens, bé sigui amuntegant-la i carregant-la al camió per mitjans manuals o mecànics, atenent el tipus i volum de runa que
es generi.
- A ambdós costats dels baixants, en cada planta, es col·locaran sistemes de protecció per evitar la caiguda d’altura dels
treballadors ( baranes, xarxes, etc. ).
- En la zona d’abocament de la runa es pot col·locar un contenidor, o bé amuntegar-la, però en tot cas caldrà senyalitzar al
seu voltant una zona de seguretat per impedir l’accés dels treballadors a fi d’evitar la projecció i caiguda d’objectes sobre
ells.
- L’últim tram del baixant tindrà certa inclinació per tal de reduir la velocitat de caiguda i, per tant, el possible rebot.
- En l’evacuació de runa en interiors serà obligatori cobrir la zona d’abocament amb una lona o tendal per evitar l’emanació
de pols. En exteriors és recomanable.
- Queda prohibit desenrunar directament des de les plantes sense utilitzar el baixant.
- S’informarà els treballadors dels llocs on estaran ubicats els baixants i l’obligació d’evacuar tota la runa a través d’ells.
- Se’ls recomanarà que mullin la runa abans d’abocar-la per evitar l’emanació de pols.
- Se’ls informarà de l’obligació d’utilitzar màscara auto-filtrant, ulleres, calçat, casc, guants i roba de seguretat en les
tasques de desenrunat.
- Quan s’instal·len xarxes, tendals, veles, etc. que han d’actuar en períodes llargs de temps, caldrà efectuar revisions de
l’estat del propi element de cobriment i dels diferents elements d’unió per tal de garantir la seva eficàcia de forma
continuada.
-Tindran la resistència adequada a la projecció de partícules que hagin de recollir.
- Tindran enganxadors en el perímetre, de manera que puguin subjectar-se a tot el voltant i ampliar-se.
- Hauran de cobrir totalment el voltant de la bastida en la zona amb risc de projecció per a treballadors i terceres persones.
- La instal·lació de tendals, xarxes, veles, etc. pot substituir l’element sòcol de la bastida quant a protecció del risc de
caiguda d’objectes.
- Caldrà informar els treballadors de la funció d’aquest element i la seva obligació d’assabentar el responsable de l’obra de
qualsevol defecte del sistema o si aquest s’ha malmès per qualsevol motiu.
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Xarxes de seguretat
Puntals

- Es preveu la utilització de xarxes de seguretat com a protecció del risc de caiguda d’altura en el perímetre del forjat en
fase d’estructures.
- S’assignarà el personal necessari per efectuar la supervisió del correcte estat de les proteccions col·lectives en general
- Les xarxes que s’utilitzin com a element de protecció hauran de complir les condicions establertes per la norma UNE
81.650-80.
- Com a referència, la vida màxima d’una xarxa de seguretat en ús serà d’un any, sempre i quan durant aquest període
s’hagi mantingut en bon estat. Quan rebin un fort impacte, ruptura de les malles, refregades per abrasions, cremades per
soldadures, o qualsevol altre incident que alteri les seves condicions de seguretat, se substituiran immediatament.
- Els ganxos instal·lats per lligar les xarxes en la seva part inferior es disposaran linealment i separats l’un de l’altre 1m com
a màxim.
- Els pescants que suportaran les xarxes seran prou resistents i es disposaran linealment, separats 4m com a màxim, l’un
de l’altre (R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 3c)
- En les xarxes de tipus forca, la part superior estarà situada sempre i com a mínim 1m per sobre del nivell de treball dels
operaris, i la part més baixa s’haurà d’ancorar al forjat inferior més proper, salvant una alçada màxima de 3m.
- Les xarxes de tipus recollida, l’alçada màxima que poden salvar serà de 6m.
- S’informarà els treballadors amb caràcter general de les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats
anteriors.
- Els puntals s’amassaran ordenadament per capes horitzontals d’un únic puntal en alçada i fons el que es desitgi, amb la
particularitat que cada capa es disposarà perpendicular a la immediata inferior.
- L’estabilitat de les torretes d’amassament de puntals, s’assegurarà clavant peus drets de limitació lateral.
- Els puntals es transportaran a les plantes en grups lligats per ambdós costats i el conjunt serà suspès, per eslingues de
dos ramals, del ganxo de la grua o bé mitjançant baties.
- Al desencofrar no s’apilotaran de forma irregular.
- El repartiment de càrrega sobre les superfícies apuntalades s’efectuarà de manera uniforme, quedant prohibides les
sobrecàrregues puntuals.
- Els puntals tindran la longitud adequada a la seva missió.
* Puntals de fusta:
- Seran d’una sola peça, de fusta sana, preferentment sense nusos i seca
- Es falcaran amb doble falca de fusta sobreposada en la base clavant-se entre si.
- Preferentment no s’empraran disposats per rebre sol·licitacions a flexió.
- Queda prohibit l’empalmament o suplementació per mitjà de daus, fragments de puntal, materials diversos i similars.
- Tot puntal esquerdat es rebutjarà per a l’ús de transmissió de càrregues.
* Puntals metàl·lics:
- Estaran en perfectes condicions de manteniment ( absència d’òxid, pintats, amb tots els seus components, etc. )
- Els cargols sense fi estaran greixats en prevenció de sobreesforços.
- No tindran deformacions en el fust.
- Disposaran en els extrems de plaques per tal de recolzar i clavar.
- S’informarà els treballadors amb caràcter general de les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats
anteriors
- Es prohibeix expressament la càrrega a l’espatlla de més de dos puntals per un sol treballador
- Els puntals de tipus telescòpic es transportaran a braç o espatlla amb els passadors i mordasses instal·lades en posició
d’immobilitat de la capacitat d’extensió o retracció
- Els taulons dorments de recolzament dels puntals que hagin de treballar inclinats respecte la vertical seran els que es
falcaran. Els puntals sempre es recolzaran de forma perpendicular a la cara del tauló, i es clavaran al dorment i a la
sotapont per aconseguir una millor estabilitat.
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Baranes

- Es col·locaran baranes de protecció en totes les obertures que ofereixin un risc de caiguda d’altura a partir de 2m. Tret
que quedin protegides per algun altre sistema, com poden ser xarxes, bastides, etc.
- Queda prohibit retirar els elements que conformen la barana abans de la seva retirada definitiva i en cas de ser necessari
per alguna circumstància s’adoptarà algun sistema alternatiu de protecció com pot ser, com últim recurs, la utilització de
cinturó de seguretat per situacions puntuals.
- S’assignarà el personal necessari per efectuar la supervisió del correcte estat de les proteccions col·lectives en general.
- Les baranes seran resistents, tindran una altura mínima de 90 cm. i disposaran de cantell de protecció de mínim 12 cm.,
passamà i una protecció intermèdia que impedeixi el pas o lliscada dels treballadors ( R. D. 1627/9, annex IV, part c, punt
3ª / O.L.C.V.C. art. 185 ).
- Els diferents elements que conformin la barana seran de materials rígids i resistents. No s’utilitzaran cordes, cintes de
palet, malles plàstiques de senyalització, etc., i els seus suports s’instal·laran de forma que garanteixin l’estabilitat i solidesa
del conjunt ( R. D. 1627/97 annex IV, part c, punt 3c ). El conjunt garantirà una resistència mínima de 150 Kg/ml.
- S’informarà els treballadors que per al muntatge i desmuntatge dels equips de protecció col·lectiva en general, és
obligatori l’ús del cinturó de seguretat o altres sistemes de protecció equivalents (R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt
3b / O.L.C.V.C. art.193). ( veure mesura preventiva I - 1 ).
- S’informarà els treballadors de les condicions de muntatge que s’indiquen en els apartats anteriors i de la prohibició de
retirar-los sense disposar de mesures de protecció alternatives.
- Es col·locaran baranes de protecció en totes les obertures que ofereixin un risc de caiguda d’altura a partir de 2m. Tret que
quedin protegides per algun altre sistema com poden ser xarxes, bastides, etc.
- Queda prohibit retirar els elements que conformen la barana abans de la seva retirada definitiva i en cas de ser necessari per
alguna circumstància s’adoptarà algun sistema alternatiu de protecció com pot ser, com últim recurs, la utilització de cinturó de
seguretat per situacions puntuals
- Les baranes seran resistents, tindran una altura mínima de 90 cm. i disposaran de cantell de protecció de mínim 12 cm.,
passamà i una protecció intermèdia que impedeixi el pas o lliscada dels treballadors
- Els diferents elements que conformin la barana seran de materials rígids i resistents. No s’utilitzaran cordes, cintes de palet,
malles plàstiques de senyalització, etc., i els seus suports s’instal·laran de forma que garanteixin l’estabilitat i solidesa del conjunt

7.1.8 - Identificació dels riscos
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997
de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden
donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se
d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment
el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).
Mitjans i maquinaria
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...).
- Riscos derivats del funcionament de grues.
- Caiguda de la càrrega transportada.
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
- Cops i ensopegades.
- Caiguda de materials, rebots.
- Ambient excessivament sorollós.
- Contactes elèctrics directes o indirectes.
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques.
Treballs previs
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
- Cops i ensopegades.
- Caiguda de materials, rebots.
- Sobre esforços per postures incorrectes.
- Bolcada de piles de materials.
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).
Enderrocs
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- Projecció de partícules durant els treballs.
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
- Contactes amb materials agressius.
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-

Talls i punxades.
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Ambient excessivament sorollós.
Fallida de l'estructura.
Sobre esforços per postures incorrectes.
Acumulació i baixada de runes.

Moviments de terres i excavacions
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
- Cops i ensopegades.
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.
- Caiguda de materials, rebots.
- Ambient excessivament sorollós.
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases.
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes.
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques.
- Sobre esforços per postures incorrectes.
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar.
Fonaments
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
- Projecció de partícules durant els treballs.
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
- Contactes amb materials agressius.
- Talls i punxades.
- Cops i ensopegades.
- Caiguda de materials, rebots.
- Ambient excessivament sorollós.
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases.
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes.
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.
- Contactes elèctrics directes o indirectes.
- Sobre esforços per postures incorrectes.
- Fallides d’encofrats.
- Fallides de recalçaments.
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- Bolcada de piles de material.
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).
Estructura
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
- Projecció de partícules durant els treballs.
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
- Contactes amb materials agressius.
- Talls i punxades.
- Cops i ensopegades.
- Caiguda de materials, rebots.
- Ambient excessivament sorollós.
- Contactes elèctrics directes o indirectes.
- Sobre esforços per postures incorrectes.
- Fallides d’encofrats.
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- Bolcada de piles de material.
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).
- Riscos derivats de l'accés a les plantes.
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials.
Ram de paleta
-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Projecció de partícules durant els treballs.
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Contactes amb materials agressius.
Talls i punxades.
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Ambient excessivament sorollós.

07-1_EBSS Edificació 70-14.doc

-9-

- Sobre esforços per postures incorrectes.
- Bolcada de piles de material.
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).
Coberta
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
Projecció de partícules durant els treballs.
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Contactes amb materials agressius.
Talls i punxades.
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Ambient excessivament sorollós.
Sobre esforços per postures incorrectes.
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Caigudes de pals i antenes.
Bolcada de piles de material.
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).

Revestiments i acabats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- Projecció de partícules durant els treballs.
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
- Contactes amb materials agressius.
- Talls i punxades.
- Cops i ensopegades.
- Caiguda de materials, rebots.
- Sobre esforços per postures incorrectes.
- Bolcada de piles de material.
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).
Instal·lacions
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
- Talls i punxades.
- Cops i ensopegades.
- Caiguda de materials, rebots.
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts.
- Contactes elèctrics directes o indirectes.
- Sobreesforços per postures incorrectes.
- Caigudes de pals i antenes.
7.1.9 - Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997)
No es detecten riscos especials durant els treballs necessaris per el desenvolupament de l’obra definida en el projecte de referència segons
l’annex II del Reial Decret 1627/1997. (Treballs amb risc de caigudes greus d’alçada, sepultats i esfondraments, proximitat amb línies d’alta
tensió, ofegament per immersió, treballs quer requereixen muntatge i desmuntatge d’elements prefabricats pesats....).
A mode informatiu, aquests riscos són els següents:
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultats, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de
l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball.
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància
específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o
vigilades.
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis.
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius.
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
7.1.10 - Mesures de prevenció i protecció
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de
conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats
segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).
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7.1.11 - Mesures de protecció col·lectiva
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra.
- Senyalització de les zones 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.
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents.
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants.
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra.
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del
radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes).
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases.
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals.
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades.
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides.
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.
7.1.12 - Mesures de protecció individual
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules.
- Utilització de calçat de seguretat.
- Utilització de casc homologat.
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectarhi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria.
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades.
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.
- Utilització de mandils.
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips
de subministrament d'aire.
7.1.13 - Riscos laborals no eliminables completament
Aquest apartat conté la identificació dels riscs laborals que no poden ser completament eliminats, i les mesures preventives i proteccions
tècniques que hauran d’adoptar-se per el control i la reducció d’aquest tipus de risc. La primera taula es refereix a aspectes generals que
afecten la totalitat de l’obra, i les restants als aspectes específics de cada una de les fases en les que es pot dividir l’obra.
7.1.13.1 - Riscs laborals en la totalitat de l’obra
Riscs (totalitat d’obra)
Caigudes d’operaris al mateix nivell
Caigudes d’operaris a diferent nivell
Caigudes d’objectes sobre operaris
Caiguda d’objectes sobre tercers
Xocs o cops contra objectes
Forts vents
Treballs amb condicions d’humitat
Contactes elèctrics directes o indirectes
Partícules estranyes en els ulls
Sobreesforços
Mesures preventives i proteccions col·lectives (totalitat d’obra)
Ordre i neteja de les vies de circulació de l’obra
Ordre i neteja dels llocs de treball
Recobriment, o distància de seguretat (1,00 m) a línies elèctriques de BT
Il·luminació adequada i suficient
No trobar-se en el radi d’acció de les màquines
Posta a terra de quadres, masses i màquines sense doble aïllament
Senyalització de l’obra (senyals i cartells)
Cintes de senyalització i abalisament a 10 m de distància
Vallat del perímetre complert de l’obra, resistent i d’alçada superior a igual a 2 m
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Marquesines rígides sobre accessos a l’obra
Pantalla inclinada rígida sobre voreres, vies de circulació o edificis confrontants
Extintor de pols seca de eficàcia 21A-113B
Evacuació de runes
Escales auxiliars
Informació específica
Cursos i jornades de formació
Grua parada i en posició penell
Equips de protecció individual (totalitat d’obra)
Casc de seguretat
Calçat protector
Roba de treball
Roba impermeable o de protecció
Ulleres de seguretat
Cinturons de protecció del tronc

Permanent
Permanent
Ocasional
Permanent
Freqüent

Utilització
Sempre
Sempre
Sempre
Ocasional
Freqüent
Ocasional

7.1.13.2 - Riscs laborals segons fases d’obra
FASE PARTICIONS. Riscos
Caigudes d’operaris al mateix nivell
Caigudes d’operaris a diferent nivell
Caigudes d’operaris al buit
Caiguda d’objectes sobre operaris
Caigudes de materials transportats
Xocs o cops contra objectes
Atrapaments o aplastaments en mitjans d’elevació o transport
Lesions i talls a les mans
Lesions i talls als peus
FASE PARTICIONS. Mesures preventives i proteccions col·lectives
Ventilació adequada i suficient
Bastides
Plataformes de càrrega i descàrrega de material
Baranes
Escales esglaonades i protegides
Escales auxiliars adequades
Marquesines rígides
Xarxes verticals i horitzontals
Passeres o passarel·les
Mallats o taulers o planxes en forats horitzontals
Carcasses de protecció de parts mòbils de màquines
Evacuació de runes
Neteja de les zones de treball i de trànsit
Habilitar camins de circulació
Il·luminació natural o artificial adequada
FASE PARTICIONS. Equips de protecció individual
Casc de seguretat
Calçat protector
Roba de treball
Roba impermeable o de protecció
Ulleres de seguretat
Cinturons de protecció del tronc
Guants de cuir o goma
Guants impermeables
Mascaretes amb filtre mecànic
Protectors auditius
Cinturó de seguretat
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Ambient amb pols
Vibracions
Partícules estranyes en els ulls
Dermatosis per contacte amb material
Contactes elèctrics directes o indirectes
Derivats dels mitjans auxiliars utilitzats
Derivats de l’accés al lloc de treball
Sobreesforços
Sorolls o contaminació acústica
Grau d’adopció
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent

Permanent
Permanent
Permanent
Utilització
Sempre
Sempre
Sempre
Freqüent
Ocasional
Freqüent
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
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FASE ACABATS. Riscos
Caigudes d’operaris al mateix nivell
Caigudes d’operaris a diferent nivell
Caigudes d’operaris al buit
Caiguda d’objectes sobre operaris
Caigudes de materials transportats
Xocs o cops contra objectes
Atrapaments o aplastaments en mitjans d’elevació o transport
Lesions i talls a les mans
Lesions i talls als peus
Ambient amb pols
Vibracions
Partícules estranyes en els ulls

Contactes elèctrics directes o indirectes
Derivats dels mitjans auxiliars utilitzats
Derivats de l’accés al lloc de treball
Sobreesforços
Sorolls o contaminació acústica
Ambients pobres en oxigen
Inhalació de vapors i gasos
Treballs en zones humides o mullades
Explosions i incendis
Radiacions i derivats de les soldadures
Cremades
Derivats de l’emmagatzematge inadequat
productes combustibles

de

Dermatosis per contacte amb material
FASE INSTAL·LACIONS. Riscos
Caigudes d’operaris al mateix nivell
Caigudes d’operaris a diferent nivell
Caigudes d’operaris al buit
Caiguda d’objectes sobre operaris
Caigudes de materials transportats
Xocs o cops contra objectes
Atrapaments o aplastaments en mitjans d’elevació o transport
Lesions i talls a les mans
Lesions i talls als peus
Ambient amb pols
Vibracions
Partícules estranyes en els ulls
Afeccions a la pell

Contactes elèctrics directes o indirectes
Derivats dels mitjans auxiliars utilitzats
Derivats de l’accés al lloc de treball
Sobreesforços
Sorolls o contaminació acústica
Ambients pobres en oxigen
Inhalació de vapors i gasos
Treballs en zones humides o mullades
Explosions i incendis
Radiacions i derivats de les soldadures
Cremades
Derivats de l’emmagatzematge inadequat
productes combustibles

FASE INSTAL·LACIONS. Mesures preventives i proteccions col·lectives
Ventilació adequada i suficient
Bastides
Plataformes de càrrega i descàrrega de material
Baranes
Escaleres esglaonades i protegides
Escales auxiliars adequades
Marquesines rígides
Xarxes verticals i horitzontals
Passos o passarel·les
Mallats o taulers o planxes en forats horitzontals
Carcasses de protecció de parts mòbils de màquines
Evacuació de runes
Neteja de les zones de treball i de trànsit
Manteniment adequat de la maquinària
Il·luminació natural o artificial adequada
Evitar focus de inflamació
Equips autònoms de ventilació
Emmagatzematge correcte dels productes
FASE INSTAL·LACIONS. Equips de protecció individual
Casc de seguretat
Calçat protector
Roba de treball
Roba impermeable o de protecció
Ulleres de seguretat
Cinturons de protecció del tronc
Guants de cuir o goma
Guants impermeables
Mascaretes amb filtre mecànic
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Permanent
Permanent
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Permanent
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Ocasional
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Sempre
Freqüent
Ocasional
Freqüent
Ocasional
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Protectors auditius
Cinturó de seguretat
Pantalla de soldador

Ocasional
Ocasional
Ocasional

7.1.14 - Riscos i mesures de protecció a tercers
- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. En el cas que el tancament envaeixi la calçada s’ha de preveure un passadís
protegit per al pas de vianants. El tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar-hi.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb els vials exteriors.
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.
- Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones).
- Bolcada de piles de material
7.1.15 - Primers auxilis
- Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
-

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran 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.

7.1.16 - Prohibicions generals durant l’execució de les obres
- Utilitzar cables sense l'aïllament elèctric necessari.
- Treballar sense la seguretat prescrita en aquest Estudi, en especial terrasses, estructura, coberta, etc.
- Treballar amb bastides volades sense un coeficient de bolcada inferior a 5.
- Realitzar fissures en mitgeres a tot el llarg, de manera que es produeixi un canvi d'estabilitat de les parets.
- No comprovar abans de la seva utilització l'estat de les bastides suspeses.
- Realitzar un treballador sol la maniobra de baixada de bastides penjades, que puguin produir plànols inclinats inestables.
- Sobrepassar la càrrega nominal que indica el fabricant, segons la separació al centre de la grua.
- Realitzar girs o maniobres que suposin risc de caiguda, abans d'estar la grua perfectament cargolada.
- Treballar en els buits d'ascensor, parets o escales.
- Treballar amb línies aèries elèctriques, sense tenir les distàncies mínimes de separació.
- Treballar en les connexions de servei de l'edifici, prop de cables subterranis elèctrics, sense tenir les condicions de seguretat
exigides.
- Treballar el personal sense estar protegit per un sistema de seguretat individual o col·lectiu.
- No tenir accés segur de l'obra a la bastida o viceversa.
- Treballar en les terrasses o plataformes sense proteccions.
- Realitzar maniobres d'abocada de runes fora de les baixants col·locades en els plans corresponents.
- Realitzar maniobres amb la grua en vol rasant sobre el personal.
- Realitzar maniobres amb la grua sense tenir el que la maneja visió directa.
- Realitzar girs o maniobres de la grua incompatibles.
- Realitzar desdoblaments de barres corrugades de l'estructura.
- Els cables de descàrrega de la grua tindran el coeficient de seguretat adequat, així com l'estat més escaient de solidesa per realitzar
les maniobres de descàrrega.
- Treballar en terrasses exteriors sense protecció.
- Treballar amb l'estructura, encofrat, desencofrat, càrrega i descàrrega de materials sense les xarxes de protecció degudament
col·locades.
- Treballar amb bastides metàl·liques sense travar.
- Treballar en bastides metàl·liques amb punts de suport insegurs i inestables.
- Treballar amb apuntalaments inadequats o amb terminis inferiors als prescrits per l'EHE.
- Treballar amb apuntalament inferior a un puntal per metre quadrat.
- Muntar les bastides suspeses en la part superior.
- Col·locar bastides suspeses, de manera que el trànsit rodat pugui xocar amb els trams de planta baixa.
- Treballar amb bastides volades de manera que els contrapesos siguin inadequats, mancats de seguretat, inestables i d'un coeficient
de seguretat inferior a cinc.
- Entrar en pous d'excavació plens de matèria orgànica o d'altra naturalesa que pugui desprendre gasos tòxics, sense haver-se
previngut les mesures adequades de cara a l'eventual extracció de l'aire viciat, detecció del risc, etc. Es prohibeix de forma expressa
qualsevol accés del personal a nivells inferiors.
- Accionar o posar en marxa instal·lacions elèctriques o motors quan es facin operacions de reparació o conservació.
- Col·locar els cables de la grua després de la seva primera utilització, substitució, conservació o manteniment, en mala positura de tal
forma que pugui deteriorar-se la solidesa dels cables i facilitar el seu trencament o danys a tercers.
- Que els treballadors juguin en el recinte de les obres, ja sigui en període de descans o de treball.
- Treballar amb vehicles que tinguin posada la marxa enrere o sense els senyals acústics d'avís, així com que el personal no domini el
camp visual.
- Fer talls verticals del terreny sense realitzar la neutralització de la força activa, de manera que s'eviti la caiguda de terres i danys a
tercers.
- Balancejar les càrregues en els aparells d'elevació.
- Pujar el personal a les càrregues de les grues.
- Utilitzar el personal les parts dels elements d'elevació per accedir o baixar als nivells de treball.
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7.1.17 - Condicions dels mitjans de protecció
- Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectives (SPC) tindran fixat un període de vida útil.
- Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una determinada peça o equip, aquesta es reposarà,
independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.
- Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o tolerància de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.
- L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix.
7.1.18 - Consideracions dels treballs i tràmits de seguretat
- En tot allò que es refereix a l'adquisició, recepció i utilització de materials, utillatge o maquinària que s'utilitzin en l'obra, el Constructor
s'atendrà a les pràctiques de la bona construcció, emprant personal especialitzat i qualificat a cada part d'obra que així es requereixi.
La Direcció Tècnica i Facultativa podrà requerir-ho i sol·licitar documents acreditatius de l'adequada categoria.
- L'Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades per al Pla de Seguretat. No obstant, l'evolució o la pròpia naturalesa,
tecnificació del constructor o les característiques de les subcontractes, poden obligar que el Pla s'allunyi de les Previsions de l'Estudi,
tant en mitjans tècnics com en valoració econòmica. Per això l'Estudi de Seguretat estarà obert a tot el que suposi millora de
seguretat i prevenció d'accidents, d'acord sempre amb la legislació en vigor.
- Els treballs de muntatge i desmuntatge d'elements de seguretat, des del seu inici fins a la finalització, hauran de disposar del mateix
grau de seguretat que el conjunt acabat.
- La col·locació de mitjans de protecció col·lectius requerirà, si escau, de sistemes de protecció individuals. És l'anomenada "La
seguretat dintre de la Seguretat"
- Quan la Direcció Tècnica tingués bones raons per creure que no es compleixen les determinacions de l'Estudi de Seguretat, podrà
ordenar en qualsevol moment i sense càrrec, els treballs necessaris per solucionar-ho.
- El contractista no podrà decidir, sense l'aprovació de la Direcció Tècnica, cap variació de l'Estudi de Seguretat, o d'una modificació ja
aprovada.
- En el cas que no se segueixin les instruccions i recomanacions preventives recollides en l'Estudi de Seguretat, s'anotarà aquesta
circumstància en el Llibre d'Incidències. Un cop efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències el Coordinador de seguretat o la
Direcció Facultativa, segons els casos, haurà de remetre obligatòriament en el termini de 24 hores cada un dels fulls als destinataris
previstos, és a dir, Inspecció de Treball, Direcció Facultativa i Tècnica, Comitè de Seguretat i Higiene i del Constructor o Propietari,
segons el cas. Conservarà adequadament classificades i agrupades en la pròpia obra còpia de les esmentades anotacions.
- El nivell de seguretat exigit en aquesta obra és el que correspon a les normes d'obligat compliment sobre matèria de seguretat i
higiene, de l'estudi de seguretat, del pla de seguretat, així com les ordres i instruccions VERBALS O ESCRITES de l'arquitecte tècnic
encarregat del seguiment.
- L'empresa constructora o contracta, mantindrà els mitjans de seguretat i protecció de personal o col·lectives sempre en perfecte
estat, reposant o adobant els deterioraments per ús, o d'altra naturalesa.
- En l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 1627/97, el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent abans de l’inici
dels treballs. Aquest avís anirà acompanyat si fos el cas, del corresponent full de designació de Coordinador de seguretat.
- L’avís previ es redactarà d’acord al que disposa l’annex III de l’abans anomenat Reial Decret i haurà d’exposar-se a l’obra de forma
visible, actualitzant-se, si fos necessari.
7.1.19 - Pla de seguretat
- En compliment de l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, el contractista elaborarà un pla de seguretat i salut
en el treball, i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d’execució, en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d'execució d'obres, les previsions contingudes en l'esmentat estudi, en
funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. En dit pla s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció
que el contractista proposi amb la seva corresponent justificació tècnica i valoració econòmica, que no podrà implicar disminució
dels nivells de protecció previstos en el estudi ni variació de l'import total.
- Així mateix, el Pla de Seguretat no suposarà minva dels sistemes de protecció adoptats, ni en l'hipotètic cas de disminució de
pressupost i és nul de ple dret. Les baixes de contracta assumiran en concepte total les prescripcions de l'Estudi de Seguretat.
- En el cas de discrepància entre dues normes de seguretat, s'aplicarà aquella que ofereixi una major seguretat.
- En els casos i supòsits en què el propietari de l'obra la realitzi sense interposició de contractista, o contractés l'execució d'una
convenint que l'executant només realitzi el seu treball (article 1588 del Codi Civil), li correspon al propietari la responsabilitat
d'elaboració del pla, de forma directa o mitjançant tècnic amb titulació superior o mitjana contractat a l'efecte.
- En les partides de proteccions col·lectives, com per exemple xarxes, bastides i altres, només podrà certificar-se en l'estudi de
seguretat si no s'han inclòs en el pressupost d'execució material de l'obra. Aquesta regla general regirà com a incompatibilitat de
doble certificació entre pressupost de l'obra i de l'estudi de seguretat.
- El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de seguretat i de salut durant
l’execució de l’obra i, si escau, per la direcció facultativa en el cas que no existís el primer.
- Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les alteracions i incidències que
puguin produir-se en el decurs, de l’execució de l’obra o bé per variacions en el projecte d’execució que ha servit de base per
elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l’aprovació del coordinador.
7.1.20 - Llibre d’incidències
- A l’obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a disposició de la direcció
facultativa, l’autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb
la finalitat de control de compliment.
- En cas d’una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l’anotació al Servei Territorial d’Inspecció de treball.
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7.1.21 - Llistat de normativa aplicable en matèria de seguretat i salut. Relació de normes i reglaments aplicables
Accidents de treball. Notificació.
- S’estableixen nous models per a la notificació d’accidents de treball i es donen instruccions per al seu compliment i tramitació.
Ordre de 16 de desembre de 1987, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE n. 311, 29/12/1987).
Accidents de treball. Notificació electrònica.
- S'aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball. Ordre TRI/10, de 26 de gener de 2004 ;
Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4061, 02/02/2004).
Modificació: Es modifica l'Ordre TRI/10. Ordre TRI/215 de 15 de juny de 2004. Departament de Treball i Indústria (DOGC.
29/06/2004).
Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre TRI 296 de 21 de
juny de 2005. Departament de Treball i Indústria (DOGC, 01/07/2005).
Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre TRI/317 de 21 de
juny de 2006. Departament de Treball i Indústria (DOGC, 20/06/2006).
Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre TRI/241 de 22 de
juny 2007. Departament de Treball (DOGC, 11/07/2007).
Agents biològics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball.
- Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. Reial decret 664, de
12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 24/05/1997).
Modificació: S’adapta el Reial decret 664/1997 en funció del progrés tècnic. Ordre de 25 de març de 1998 per la qual
(BOE, 30/03/1998) (Correcció d'errades: BOE n. 90, 15/04/1998).
Agents cancerígens. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball.
- Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. Reial decret 665,
de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 24/05/1997).
- Modificació: Reial decret 1124, de 16 de juny de 2000, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 145, 17/06/2000).
- Modificació: Reial decret 349, de 21 de març de 2003, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 82, 05/04/2003).
Agents químics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball.
- Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents químics durant el treball.
Reial decret 374, de 6 d’abril de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 104, 01/05/2001). (Correcció d’errades: BOE n.129,
30/05/2001).
Aparells elevadors i de manejament mecànic.
- Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 84-528-CEE relativa a aparells elevadors i de manejament mecànic. Reial
decret 474, de 30 de març de 1988 del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 121, 20/05/1988).
Aparells elevadors per a obres.
- Reglament d’aparells elevadors per a obres. Ordre de 23 de maig de 1977, del Ministeri d’Indústria (BOE n. 141, 14/06/1977)
(Correcció d’errades: BOE n. 170, 18/07/1977).
- Modificació: modifica l’article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE n. 63, 14/03/1981).
Activitats mineres. Seguretat i la salut dels treballadors en aquest tipus d’activitats.
- Disposicions mínimes adreçades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats mineres. Reial decret 1389,
de 5 de setembre de 1997, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 240, 07/10/1997).
Amiant. Treballs amb risc d’exposició.
- Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. Reial decret 396, de 31 de
març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 86, 11/04/2006).
-

Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. Reial decret 108/1991, d’1 de febrer, del
Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 32, 06/02/1991) (Correcció d’errades: BOE n. 43,
19/02/1991).

Avís previ d'obres. Models de comunicació.
- S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres. Ordre,
TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació (DOGC n. 3754, 05/11/2002).
- Nova redacció de l'apartat 2 de l'article 18 relatiu a l’avís previ. Reial decret 1109, de 24 d’agost de 2007. Ministeri de
Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).
Centres de treball. Comunicacions d’obertura
- Requisits i dades de les comunicacions d’obertura prèvia o represa d’activitats d’empreses i centres de treball. Ordre de 6 de
maig de 1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE n. 117, 16/05/1988).
- Modificació: Modifica l'article 2 i l'annex. Ordre de 29 d’abril de 1999, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 124,
25/05/1999).
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Comitès de seguretat i salut. Registre de constitució
- Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les
comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret
399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 07/10/2004).
Conveni col·lectiu general del sector de la construcció 2002-2006.
- Resolució de 26 de juliol de 2002 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 193, 13/08/2002).
Conveni col·lectiu general del sector de la construcció (4rt)
- Resolució, de l’1 d’agost de 2007 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 197, 17/08/2007).
Conveni col·lectiu provincial. (Consulteu la base de dades del Centre de Documentació: http://www.apabcn.cat/)
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
- Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14 de febrer de 2006 ; Departament de la
Presidència (DOGC n. 4574, 16/02/2006). (Correcció d’errades: DOGC n. 4678, 18/07/2006).
CTE. Codi tècnic de l’edificació.
- Reial decret 314, de 17 de març de 2006 ; Ministeri de l’Habitatge (BOE n. 74, 28/03/2006). (Correcció d’errades: BOE núm. 22,
25/01/2008).
- Modificació. Reial decret 1371 de 19 d’octubre de 2007; del Ministeri de la Presidència (BOE n. 254, 23/10/2007)
Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
- Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. Reial decret 1627, de 24 d’octubre de 1997, del
Ministeri de la Presidència (BOE n. 256, 25/10/1997).
- Modificació: Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004 ; del Ministeri de la
Presidència (BOE n. 274, 13/11/2004).
- Modificació: Reial decret 604, de 19 de maig de 2006 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 127, 29/05/2006).
- Modificació: Modifica l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Reial decret 1109, de 24 d’agost de 2007 ; del
Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007) (Correcció d’errades: BOE 219, 12/09/2007).
Directiva 92/57/CEE, de 24 de Juny (DO: 26/08/92)
Disposicions mínimes de seguretat i de salut que han d’aplicar-se a les obres de construcció temporals o mòbils.
RD 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE: 25/10/97)
Disposicions mínimes de Seguretat i de Salut a les obres de construcció Transposició de la Directiva 92/57/CEE Deroga el RD 555/86
sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques.
RD 39/1997, de 17 de gener (BOE: 31/01/97).
Reglament dels Serveis de Prevenció Modificacions: RD. 780/1998, de 30 de abril, (BOE: 01/05/98).
RD 485/1997, de 14 d’abril (BOE: 23/04/97)
Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball.
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 23/04/97)
Disposicions mínimes de seguretat i salut en los llocs de treball. En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball (O.
09/03/1971).
RD 487/1997, de 14 d’abril (BOE: 23/04/97).
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular
dorsolumbars, pels treballadors.
RD 488/97, de 14 d’abril (BOE: 23/04/97)
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització.
RD 664/1997, de 12 de maig (BOE: 24/05/97)
Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.
RD 665/1997, de 12 de maig (BOE: 24/05/97)
Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball.
RD 773/1997, de 30 de maig (BOE: 12/06/97)
Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.
RD 1215/1997, de 18 de juliol (BOE: 07/08/97)
Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball Transposició de la Directiva
89/655/CEE sobre utilització dels Equips de Treball Modifica i deroga uns quants Capítols de l'Ordenança de Seguretat i Higiene en el
treball (O. 1971.03.09).
O. de 20 de maig de 1952, (BOE: 15/06/52)
Reglament de Seguretat i Higiene del Treball en la indústria de la Construcció. Modificacions: O. de 10 de desembre de 1953 (BOE:
22/12/53).
O. de 23 de setembre de 1966, (BOE: 01/10/66).
Art 100-105 derogats per O. de 20 de gener de 1956.
O. de 31 de gener de 1940. Bastides: Cap. VII, art. 66 º a 74 º (BOE: 03/02/40)
Reglament general sobre Seguretat i Higiene.
O. de 28 d'agost de 1970. Art 1 a 4 º, 183 º a 291 º i annexos I i II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenança del treball per a les indústries de la Construcció, vidre i ceràmica Correció d'errades: BOE: 17 / 10/70.
O. de 20 de setembre de 1986, (BOE: 13/10/86)
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Model de llibre d'incidències corresponent a les obres en què sigui obligatori l'estudi de Seguretat i Higiene Correcció d'errades: BOE:
31/10/86.
O. de 16 de desembre de 1987, (BOE: 29/12/87)
Nous models per a la notificació d'accidents de treball i instruccions per al seu compliment i tramitació.
O. de 31 d'agost de 1987 (BOE: 18/09/87)
Senyalització, abalisament, neteja i acabament d'obres fixes en vies fora de poblat.
O. de 23 de maig de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglament d'aparells elevadors per a obres Modificació: O. de 7 de març de 1981 (BOE: 14/03/81).
O. de 28 de juny de 1988 (BOE: 07/07/88)
Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 2 del Reglament d'Aparells d'elevació i Manutenció referent a grues-torre desmuntables
per a obres Modificació: O. de 16 d'abril de 1990 (BOE: 24/04/90).
O. de 31 d'octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d'amiant
O. de 7 de gener de 1987 (BOE: 15/01/87) Normes complementàries del Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d'amiant.
RD 1316/1989 de 27 d'octubre (BOE: 02/11/89)
Protecció als treballadors enfront dels riscos derivats de l'exposició al soroll durant el treball.
O. de 9 de març de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 Modificació: BOE: 02/11/89 Derogats uns
quants Capítols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997.
O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció
Resolucions aprovatòries de Normes tècniques reglamentàries per a diferents mitjans de protecció personal de treballadors
-

R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metàl·lics.
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectors auditius.
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantalles per soldadors. Modificació: BOE: 24/10/75.
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guants aïllants d'electricitat. Modificació: BOE: 25/10/75.
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calçat de seguretat contra riscos mecànics. Modificació: BOE:
27/10/75.
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetes aïllants de maniobres. Modificació: BOE: 28/10/75.
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equips de protecció personal de vies respiratòries. Normes comunes i
adaptadors facials. Modificació: BOE: 29/10/75.
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equips de protecció personal de vies respiratòries: filtres mecànics.
Modificació: BOE: 30/10/75.
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equips de protecció personal de vies respiratòries: mascaretes auto
filtrants. Modificació: BOE: 31/10/75.
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equips de protecció personal de vies respiratòries: filtres químics i
mixtos contra amoníac. Modificació: BOE: 01/11/75.
Normativa d'Àmbit local (Ordenances municipals).

Delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut. Registre
- Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les
comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret
399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 07/10/2004).
Distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques.
- S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques.
Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC n. 1075, 30/11/1988).
EPI’s. Equips de protecció individual. Marcatge CE
- Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. Reial
decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311,
28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993).
- Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 57, 08/03/1995) (correcció
d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995).
- Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 1996; Ministeri d’Indústria i
Energia (BOE n. 129, 28/05/1996).
- Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial decret 1407. Ordre, de 20
de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 06/03/1997).
EPI’s. Ús d’equips de protecció individual.
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. Reial decret
773, de 30 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 140, 12/06/1997). (Correcció d’errades: BOE 171,
18/07/1997).
Equips de treball. Ús .
- Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. Reial decret 1215, de 18 de
juliol de 1997 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 188, 07/08/1997).
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- Modificació: Nova redacció del punt 6, apartat 1 de l'annex I, on es parla de «treballs verticals». Nou apartat 4 en l'annex II,
relatiu a treballs temporals en altura. Nou paràgraf a la disposició derogatòria única i disposició addicional única. Reial decret
2177, de 12 de novembre de 2004; Ministeri de la Presidència (BOE, 13/11/2004).
Estatut dels treballadors.
- Text refós de la llei de l’estatut dels treballadors. Reial decret-Legislatiu 1, de 24 de març de 1995, del Ministeri de Treball i
Seguretat Social (BOE 29/03/1995).
Explosius. Reglament.
- Reglament d’explosius. Reial decret 230, de 16 de febrer de 1998, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 61, 12/03/1998).
- Modificació: Reial decret 277, de l’11 de març de 2005, Ministeri de la Presidència (BOE, 12/03/2005).
Explosius voladures especials.
- Modificació de la instrucció tècnica complementària 10.3.01 "Explosius voladures especials" del capítol X "Explosius" del
Reglament general de normes bàsiques de Seguretat Minera. Ordre de 29 de juliol de 1994, del Ministeri d’Indústria i Energia
(BOE n. 195, 16/08/1994) (correcció d’errades: BOE n. 260, 31/10/1994).
Grues mòbils autopropulsades usades.
- Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM4 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, relativa a "grues mòbils
autopropulsades usades". Reial decret 837, de 27 de juliol de 2003; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE, 17/07/2003).
Grues torre per a obres o altres aplicacions.
- Nova instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, relativa a grues torre
per a obres o altres aplicacions. Reial decret 836, de 27 de Juny de 2003 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 170,
17/07/2003) (Correcció d'errades: BOE n. 20, 23/01/2004)
Infraccions i sancions en l’ordre social.
- Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. Reial decret legislatiu 5, de 4 d’agost de 2000 ; Ministeri de
Treball i Afers Socials (BOE n. 189, 08/08/2000) (Correcció d'errades: BOE n. 228 / 22/09/2000).
- Modificació: Modifica els articles 2, 5, 12, 13, 19, 39, 42, 50, 52 i 53. Llei 54, de 12 de desembre de 2003; Prefectura de
l’Estat (BOE, 13/12/2003).
- Modificació: Modifica els articles 8, 11, 12 i 13. Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat (BOE, 19/10/2006).
Llibre de visites de la Inspecció de treball i seguretat social.
- Resolució, de 11 d’abril de 2006 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 93, 19/04/2006) (Correcció d'errades: BOE n. 99.
26/04/2006).
- Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de visites de la inspecció de treball i seguretat social. Resolució
TRI 1627, de 18 de maig de 2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4641, 25/05/2006) (Correcció d’errades:
DOGC n. 4644, 30/05/2006).
Llibre d'incidències.
- S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball
(DOGC n. 2565, 27/01/1998)
- Nova redacció de l'apartat 4 de l'article 13 relatiu al Llibre d’incidències. Reial decret 1109, de 24 d’agost de 2007.
Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).
Manipulació manual de càrregues que comporti riscos.
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular
dorsolumbars, per als treballadors. Reial decret 487, de 14 d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97,
23/04/1997).
Màquines. Marcatge CE. Aproximació de la legislació dels estats de la UE.
- Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats
membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la
Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995).
- Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995).
- Modificació: Relació de normes harmonitzades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol de 1999; Ministeri
d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999).
Màquines. Emissions sonores.
- Emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. Reial decret 212, de 22 de febrer de 2002 ;
Ministeri de la Presidència (BOE n. 52, 01/03/2002).
- Modificació: Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 106, 04/05/2006).
Marcatge CE. EPI’s. Equips de protecció individual
- Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. Reial
decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311,
28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993).
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-

Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 57, 08/03/1995) (correcció
d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995).
Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 1996; Ministeri d’Indústria i
Energia (BOE n. 129, 28/05/1996).
Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial decret 1407. Ordre, de 20
de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 06/03/1997).

Marcatge CE. Màquines
- Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats
membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la
Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995).
- Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995).
- Modificació: Relació de normes harmonitzades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol de 1999; Ministeri
d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999).
Obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres. Models de comunicació.
- S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres. Ordre,
TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació (DOGC n. 3754, 05/11/2002).
Obra Pública
- Llei 3, de 4 de juliol de 2007; Departament de la Presidència (DOGC / 06/07/2007). Ha entrat en vigor el 06/01/2008.
Prevenció de riscos laborals.
Llei 31, de 8 de novembre de 1995 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 269, 10/11/1995).
- Modificació: Llei 50, de 30 de desembre de 1998, sobre mesures fiscals, administratives i de l’ordre social (BOE n. 313,
31/12/1998).
- Modificació: Modifica algunes parts de la llei 31/1995: els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis, 39, 43 i hi afegeix
noves disposicions addicionals. Llei 54 de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals, de 12 de desembre de
2003 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 298, 13/12/2003).
- Modificació: Es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en matèria de coordinació d’activitats
empresarials. Reial decret 171, de 30 de gener de 2004 ; Prefectura de l’Estat (BOE n. 27, 31/01/2004).
Risc elèctric.
- Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. Reial decret 614, de 21
de maig de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 148, 21/06/2001).
Seguretat i salut en els llocs de treball.
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial decret 486, de 14 d’abril de 1997, del Ministeri de Treball
i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997).
- Modificació: Annex I. lletra A)9. Reial decret 2177, de 12 de novembre, del Ministeri de la Presidència (BOE 274,
13/11/2004).
Senyalització de seguretat i salut en el treball.
- Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. Reial decret 485, de 14 d’abril de 1997, del
Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997).
Serveis de prevenció. Reglament
- Reial decret 39, de 17 de gener de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 27, 31/01/1997).
Ordre de 27 de Juny de 1997 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 159, 04/07/1997) .
- Modificació: Reial decret 780, de 30 de abril de 1998, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 104, 01/05/1998).
- Modificació: Afegeix un segon paràgraf a l'article 22. Reial decret 688, de 10 de juny de 2005 ; Ministeri de Treball i Afers
Socials (BOE 139, 11/06/2005)
- Modificació: modifica els articles 1, 2, 7, 16, 19, 20, 21, 22bis, 29, 30, 31, 31bis, 32, 33bis i 35 i afegeix les disposicions
addicionals 10a, 11a i 12a. del Reial decret 39. Reial decret 604, de 19 de maig de 2006, del Ministeri de Treball i Afers
Socials (BOE n. 127, 29/05/2006).
Soroll. Riscos relacionats amb l’exposició.
- Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició al soroll. Reial decret 286, de
10 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 60, 11/03/2006). (Correcció d’errades: BOE 62 , BOE n.71,
14/03/2006).
Subcontractació en el sector de la construcció.
- Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat (BOE, 19/10/2006).
- Es desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció Reial decret 1109, de 24
d’agost de 2007, que desenvolupa la Llei 32/2006, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204,
25/08/2007).(Correcció d'errades: BOE n. 219, 12/09/2007).
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Treball temporal. Seguretat i salut en el treball en l’àmbit d’aquest tipus d’empreses.
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les empreses de treball temporal. Reial decret 216, de 5 de
febrer de 1999, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 47, 24/02/1999).
Vibracions mecàniques. Riscos derivats de l’exposició.
- Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant als riscos derivats o que puguin derivar-se de l’exposició a
vibracions mecàniques. Reial decret 1311, de 4 de novembre de 2005; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 265,
05/11/2005).
7.1.21 - Pressupost dels treballs de seguretat i salut

El pressupost d'execució material dels treballs de seguretat que es contemplen en aquest Estudi Bàsic de Seguretat, es
preveu sigui la quantitat de:
DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB CATORZE cèntims (2.453,14 €).

Montblanc, novembre de 2013
Tècnic redactor i
Cap de l'àrea d’Assistència Tècnica i Mobilitat

Jordi Obradó i Sanfeliu
Arquitecte tècnic
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7.2 - INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT
Detall
Projecte: ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER A LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
Emplaçament
Adreça: Camí del Tallat i Plaça Sant Joan
Codi Postal: 43412
Municipi: Solivella
Urbanització:
Promotor
Nom: Ajuntament de Solivella
Adreça: Plaça Major, número 1
Codi Postal: 43412

Parcel·la:

DNI/NIF: P-4314900-D
Nucli: Solivella

Autor/s projecte
Nom:
Jordi Obradó Sanfeliu, arquitecte tècnic

Municipi: Solivella

Núm. col.: 1186

Montblanc, novembre de 2013
Tècnic redactor i
Cap de l'àrea d’Assistència Tècnica i Mobilitat

Jordi Obradó i Sanfeliu
Arquitecte tècnic
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Introducció
- Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient, l'edificació ha de
rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat
exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que
s'especifiquen a continuació.
- L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar:
• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació.
• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funcional i estètic.
• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a tercers amb la
corresponent responsabilitat civil.
• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una deficiència detectada a
temps, mitjançant unes revisions periòdiques.
• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums d’energia i de
contaminació atmosfèrica.
• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.
- L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es destaquen:
• Codi Civil
• Codi Civil de Catalunya
• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre
• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març
• Llei de l'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre
• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques
• Legislacions sobre els Règims de propietat
• Ordenances municipals
• Reglamentacions tècniques
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal:
- La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 de juliol sobre Propietat
Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels Estatuts específics de la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió
Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament de Règim Interior.
- Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, i estableix els drets i
obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de mantenir en bon estat de conservació els elements
constructius i les instal·lacions - siguin comunes o privatives - i contribuir a les despeses generals d'explotació i manteniment de
l'edifici, segons el seu coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal de
l'edifici.
- És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a Administradors de Finques
col·legiats.
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:
- La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments Urbans 29/1994 del 24 de
novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.
- És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats.
Sobre les instruccions d'ús i manteniment
- Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament amb el projecte - el qual
incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents
que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor
als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.
Instruccions d’ús:
- Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no propietaris - per desenvolupar a
l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser projectat i construït.
- Els usos previstos a l’edifici són els següents:
Ús principal:
Situació:
Usos subsidiaris:
Situació:

Cultural,
Castell i entorn
-----------------------------------------------

Instruccions de manteniment:
- Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal realitzar a l’edifici perquè
conservi les seves prestacions inicials de seguretat i funcionalitat.
- L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de manteniment. Aquest formarà
part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva
periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics
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redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un
tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment.
- Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades pel seu manteniment així
com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació
esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici.
- A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves instruccions d’ús i
manteniment específiques.
Fonaments – Elements de contenció
I - Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva seguretat estructural i la
seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de salubritat previstes per a les quals s'ha construït
l'edifici.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels elements de contenció de
terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les
normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Incidències extraordinàries:
Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua
pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl.
Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) o de terrenys veïns (noves
construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de
contenció de terres.
Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun element vist de la fonamentació, de
contenció de terres, o element constructiu directament relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici
perquè prenguin les mesures adients.
II - Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
- Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció.
- Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau de impermeabilització exigit.
Estructura
I - Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no alterar el seu comportament
i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions
previstes de càrrega i de protecció al foc per a les quals s'ha construït l'edifici.
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en parets de càrrega o en
altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre els existents (augment de les càrregues
permanents), la incorporació d’elements pesants (entre d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la
creació d’altells o l'obertura de forats en sostres per intercomunicació entre plantes.
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones de l’edifici i no poden
superar els valors següents:

Categoria d’ús

Subcategoria d’ús

A1
A

Zones
residencials
A2

B

C

Zones
administratives
Zones de
reunió (llevat
les superfícies
corresponents

Càrrega
uniforme
kN/m2(Kg/m2)
2 - (200)
3 - (300)

C1
C2

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals)
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20 m d’alçada
la vora superior de l’element si està a menys altura
Trasters
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals)
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20 m d’alçada
la vora superior de l’element si està a menys altura
Zones administratives
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals)
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20 m d’alçada
la vora superior de l’element si està a menys altura
Zones amb taules i cadires
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20 m d’alçada
la vora superior de l’element si està a menys altura
Zones amb seients fixes
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o sobre

o sobre

o sobre

o sobre

2 - (200)
-

Càrrega
lineal
kN/m(Kg/m)
-

-

-

0,8 - (80)

3 - (300)
4 - (400)

2 - (200)
-

-

Càrrega
concentrada
kN - (Kg)

-

-

0,8 - (80)

2 - (200)
3 - (300)

2 - (200)
-

-

-

-

0,8 - (80)

3 - (300)

4 - (400)

-

-

-

0,8 - (80)

4 - (400)

4 - (400)

-
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als usos A,B i
D)

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20 m d’alçada o sobre
0,8 - (80)
la vora superior de l’element si està a menys altura
Zones sense obstacles que impedeixin el lliure moviment de
les persones com vestíbuls d’edificis públics, administratius,
5 - (500)
4 - (400)
C3 hotels, sales d’exposicions en museus, etc.
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20 m d’alçada o sobre
1,6 - (160)
la vora superior de l’element si està a menys altura
Zones destinades a gimnàs o activitats físiques
5 - (500)
7 - (700)
C4 Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20 m d’alçada o sobre
1,6 - (160)
la vora superior de l’element si està a menys altura
Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, etc.)
5 - (500)
4 - (400)
C5 Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20 m d’alçada o sobre
3 - (300)
la vora superior de l’element si està a menys altura
D1 Locals comercials
5 - (500)
4 - (400)
Zones
D
comercials
D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies
5 - (700)
7 - (500)
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30 kN –3.000 Kg)
2 - (200)
20 - (2.000)
E Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20 m d’alçada o sobre la vora superior de
1,6 - (160)
l’element si està a menys altura
Cobertes accessibles d’ús solament privadament
1 - (100)
2 - (200)
F Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20 m d’alçada o sobre la vora superior de
–
1,6 - (160)
l’element si està a menys altura
G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º
1 - (100)
2 - (200)
Cobertes
accessibles
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º
0
2 - (200)
G
exclusives per Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20 m d’alçada o sobre la
0,8 - (80)
conservació
vora superior de l’element si està a menys altura
Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la
.........
2 - (200)
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora )
1 - (100)
Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un zones privades
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals
zones públiques
3 - (300)
Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la
........
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat)
Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la
.........
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat)
S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ?
SI
NO
Característiques de vehicles especials: ............................................................................................................................................
-

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny - així com els coeficients de
seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en la memòria d’estructures del projecte.

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el consentiment de la
propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent
llicència municipal.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura (recolzaments, juntes,
drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o
similars característiques als originals.
Neteja:
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes emprats sobre els
elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant.
Incidències extraordinàries:
Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han de reparar immediatament. L'acció
continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura.
S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats,
esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves proteccions o en els components que suporta (envans,
paviments, obertures, entre d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes.
II - Instruccions de manteniment:
Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
- Inspeccions tècniques de l’estructura.
- Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura (recolzaments, juntes,
drenatges, pintures, proteccions, etc.).
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Cobertes
I - Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Tipus de coberta i ús:
Situació:

-----------------------------------------------

-

Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i salubritat
especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici.
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar una alteració del seu
sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les
caigudes.
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de coberts, emmagatzematge
de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les
jardineres i torretes tindran per sota un espai de ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i
evitar l’acumulació de brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius com
olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà el consentiment de la
propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la
corresponent llicència municipal.
Aquesta prescripció inclou les cobertes d’ús privatiu dels habitatges o locals.
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, aparells que requereixen
ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les
baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà
preveure, al seu voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant
les operacions de manteniment.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes, proteccions, etc.),
s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que no alterin les seves prestacions inicials.
Neteja:
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.
Incidències extraordinàries:
Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als responsables del manteniment de
l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona
afectada i a mig termini poden afectar a la seguretat de l’estructura.
Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà:
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon estat.
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions.
- No llençar la neu de les cobertes al carrer.
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, xemeneies, etc.) i l'estat dels
elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies, entre d'altres).
II - Instruccions de manteniment:
Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, badalots, etc.) tindran un
manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
- Inspeccions tècniques de la coberta.
- Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització.
- Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb paraments verticals, buneres
o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o
claraboies, entre d'altres).
Façanes
I - Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i salubritat
específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa
consideració.
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin representar l’alteració de la seva
configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una
disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de terrasses i porxos, tendals,
aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements de característiques diferents als originals (fusteries,
reixes, tendals, etc.).
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han de regar vigilant no crear
regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements
metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
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-

-

Neteja:
-

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el consentiment de la
propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la
corresponent llicència municipal.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, proteccions, etc.) o dels
tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de característiques equivalents que no alterin les seves
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics, excloent els abrasius.
Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els
elements de la façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant.

Incidències extraordinàries:
Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. És responsabilitat de l’usuari que
quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del
manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de
Bombers.
Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà:
- Tancar portes i finestres.
- Plegar i desmuntar els tendals.
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit.
- Si s'escau, subjectar les persianes.
Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà:
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions.
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, persianes, entre d'altres).
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer.
II - Instruccions de manteniment:
Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
- Inspeccions tècniques de les façanes.
- Revisions de l’estat de conservació dels revestiments.
- Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb fonaments, forjats, pilars,
cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres).
Zones interiors d’ús comú
I - Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat d’Introducció de les presents
instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït
l’edifici.
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que puguin representar
l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas d’incendis, o una disminució de la seva
accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres).
Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació i evacuació de l’edifici i,
llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a magatzems. Els magatzems, garatges, sales de
màquines, cambres de comptadors o d’altres zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o
emmagatzemar-hi cap element aliè.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, caldrà el consentiment de
la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la
corresponent llicència municipal.
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o pintures de senyalització
horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.
Neteja:
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar periòdicament per
conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de
neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions
donades pel seu fabricant.
Incidències extraordinàries:
Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin afectar a l’edifici o provocar
situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores
oportunes.
En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i actuar en funció de les
possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les
mesures genèriques que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici:
Accions:
- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la propietat de l’edifici i, si es possible,
alerti a persones properes. En cas que ho consideri necessari avisi al Servei de Bombers.
- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són calentes. En cas afirmatiu no s'han
d'obrir.
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-

Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba mullada, obrir les finestres i donar
senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la finestra ni despenjar-se per les façanes.
Evacuació:
- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment avisada, no s’entretingui i abandoni la zona i,
si s’escau, l’edifici tot seguint les instruccions dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu defecte,
de la senyalització d’evacuació.
- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui recollint efectes personals i eviti
deixar objectes que puguin dificultar la correcta evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins que
surti de l’edifici.
- No utilitzi mai els ascensors.
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, retenir la respiració i tancar els ulls tant
com es pugui.
II - Instruccions de manteniment:
Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
- Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments interiors de les zones d’ús
comú.
- Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar periòdicament perquè funcionin amb
suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar.
- Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin signes d'oxidació.
Interiors d’habitatges i/o locals
I - Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
A l’habitatge i/o local no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, estant prohibit desenvolupar activitats
perjudicials, perilloses, incòmodes o insalubres que puguin afectar negativament a altres usuaris o als elements i les
instal·lacions comuns i , per tant, a les prestacions d’habitabilitat, de funcionalitat i de seguretat de l’edifici.
El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics d’acord amb les característiques de la
divisòria, i efectuar prèviament les comprovacions a l’abast per evitar afectar les instal·lacions encastades (xarxes
d'electricitat, aigua, calefacció, desguàs, etc.).
No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions, especialment les de traçat horitzontal o inclinat ja
que, a més de poder afectar a altres instal·lacions, pot perillar l’estabilitat de l’element.
En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al sostre, ni s'anul·laran els registres i/o
sistemes que possibilitin l’accessibilitat pel manteniment de l’edifici. En el cas de revestiments aplicats directament al sostre
la subjecció es farà mitjançant tacs i cargols.
No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar, que al obrir-les, les manetes
colpegin la paret i la facin malbé.
Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades pel fabricant.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
Les obres a l'interior de l'habitatge o local es poden realitzar sempre que no afectin elements comuns de l'edifici. No
s'iniciaran sense el permís de la propietat o comunitat de propietaris, hauran de complir la normativa vigent i disposar de la
corresponent autorització municipal. En el cas que es modifiquin envans es necessitarà el projecte d'un tècnic competent.
Neteja:
Els elements interiors de l'habitatge o local (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar per conservar el seu
aspecte i les seves condicions d'ús i salubritat. Sempre s’ha de vigilar que els productes de neteja que ofereix el mercat
siguin especialment indicats per al material que es vol netejar i seguir les instruccions donades pel seu fabricant. En general
no es formaran tolls d’aigua, ni s’utilitzaran àcids ni productes abrasius.
Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions donades pel fabricant. En el cas de
l’existència d’encimeres de marbre no han d'entrar en contacte amb àcids (vinagre, llimona, etc.) que les puguin tacar
irreversiblement.
Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de fums de la cuina, ja que poden provocar incendis.
S’ha evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, envasos de matèries inflamables, etc., ja que
són un risc d'incendi. Cal tenir cura amb l'emmagatzematge de productes inflamables (pintures, benzines, dissolvents, etc.),
evitant que estiguin a prop de fonts de calor, no acumulant-ne grans quantitats i ventilant periòdicament.
Els residus de cada habitatge o local s’han de separar i emmagatzemar en els dipòsits i/o cubells ubicats a la cuina o espais
destinats a tal fi per a cada una de les cinc fraccions: envasos lleugers, matèria orgànica, paper/cartró, vidre, i varis. Els
residus tòxics i perillosos (envasos de pintures, vernissos i dissolvents, piles elèctriques, restes d’olis, material informàtic,
cartutxos de tinta o tòner, fluorescents, medicaments, aerosols, fluorescents, entre d’altres) s’han de portar a punts
específics d’abocament.
Incidències extraordinàries:
Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin afectar a l’edifici o provocar
situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores
oportunes.
II - Instruccions de manteniment:
A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb el Pla de manteniment, l'usuari està obligat a
efectuar al seu càrrec les petites operacions de manteniment i reparació causades per l'ús ordinari de l'habitatge o local.
Aquestes operacions sovint no tenen una periodicitat específica, caldrà fer-les segons l'ús que es fa, o bé si apareixen
símptomes que alertin de la necessitat d'executar-les. En cas de dubte és convenient demanar consell a un professional.
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Els balcons i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant, si s’escau, l’acumulació de fulles o brossa en
els desguassos.
Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de greixar perquè funcionin amb suavitat.
Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar. Les cintes de
les persianes enrotllables s'han de revisar i canviar quan presentin signes de deteriorament.
En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els carregaments entre els aparells sanitaris i els
paviments i/o paraments, substituint-les per unes de noves quan presentin deficiències.
Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i s'han de repintar d’acord amb el seu
envelliment.
Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de manteniment donades pel fabricant.
Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l’accés als seus habitatges o locals als operaris convenient acreditats
per que es puguin efectuar les operacions de manteniment i les diferents intervencions que es requereixin per a la correcta
conservació de l’edifici.

Instal·lació d'aigua
I - Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat, de funcionalitat i
d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Tipus de subministrament:
Situació clau general de l’edifici:
Tipus comptadors:
Situació:
Local/habitatge:
Situació clau de pas

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de
netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats
amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en
cas d'urgència, al responsable designat per la propietat.
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els tubs d'aigua vistos no s'han
de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes.
Els habitatges i/o locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que alimenten les diferents zones
humides (cuina, banys, safareig, etc.) i que permeten independitzar-los en cas d’avaria.
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal:
- Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de fins a 15 litres d'aigua per
aixeta.
- Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si s’escau, els mecanismes i
sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega
interrompible a les cisternes dels inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.
- No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a omplir la banyera. La rentadora i
rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena càrrega per optimitzar el consum d’aigua.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les instal·lacions comunes d’aigua,
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de
la companyia de subministrament i l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia
d’aigües del municipi així ho especifica).
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci amb un instal·lador especialitzat i d’acord amb la normativa
vigent.
Neteja:
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva connexió i es procedirà al
seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.
Incidències extraordinàries:
Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als responsables del manteniment de
l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris
competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden lesionar la
fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny.
En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà:
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada.
- Desconnectar l'electricitat.
- Recollir tota l'aigua.
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o zona com a les veïnes.
- Fer reparar l'avaria.
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers.
- En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es glacin.
II - Instruccions de manteniment:
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
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De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
- Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines.
- Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de tractament d’aigua es mantindran
segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant.
El manteniment de la instal·lació d’aigua situada des de la clau de pas general de l'edifici fins a la clau de pas dels espais
privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la
instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari.

Instal·lació d'electricitat
I - Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de seguretat i de
funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Situació caixa general de protecció de l’edifici:
Tipus comptadors:
Situació:
Habitatge/pis:
Potència instal·lada (w)
Situació del quadre de dispositius de comandament i protecció:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot consumir una potència
elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no
sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació.
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes estan
tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el
manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de
Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa.
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa bàsicament pels dispositius de
comandament i protecció següents :
- L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència realment demandada pel
consumidor no sobrepassi la contractada.
- L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament manual i que està dotat
d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.
- L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els circuits
(protegeix contra les fuites accidentals de corrent): Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial
desconnecta la instal·lació.
- Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor omnipolar magneto tèrmics
que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.
En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA de l'habitatge. Si es vol deixar algun aparell en funcionament,
com la nevera, no es tancarà l’IGA però sí els interruptors magneto tèrmics dels altres circuits.
No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits. S'extremaran les mesures per
evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics, essent molt convenient tapar els endolls amb taps de
plàstic a l’efecte.
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent.
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La desconnexió d'aparells
s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions elèctriques comunes, caldrà
el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la
companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius respecte dutxes i banyeres i
no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les distàncies mínimes de seguretat.
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, a la potència contractada i
amb una empresa autoritzada.
Neteja:
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit corresponent.
Incidències extraordinàries:
Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha
d'avisar als responsables de manteniment per tal de que es facin urgentment les mesures oportunes.
Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un altre tipus de combustible.
II - Instruccions de manteniment:
Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
- Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors.
- Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la instal·lació.
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o la que desenvolupi
les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació.
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Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de manteniment facilitades pels
fabricants.
El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció de l'edifici i el quadre de dispositius
de comandament i protecció dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris
de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre el quadre de comandament i protecció de l’habitatge o local i els
aparells d’aquests correspon a l'usuari.

Instal·lació de gas
I - Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de gas s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de seguretat i de
funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Tipus de gas:
Tipus de subministrament:
Situació clau general de l’edifici:
Tipus comptadors:
Situació:
Local/habitatge:
Situació clau de pas
Aparells instal·lats o a instal·lar :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Els armaris o cambres de comptadors de gas, les sales de màquines o les zones de dipòsits no han de tenir cap element
aliè a la instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de
subministrament i a l'empresa que faci el manteniment.
Els tubs del gas no s'han de fer servir com a connexions a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes.
Els tubs flexibles de connexió del gas als aparells no han de ser més llargs d'1,50 metres. Han de dur imprès que
acompleixen les exigències normatives i s'ha de vigilar que el seu període de vigència no hagi caducat. Cal assegurar-se
que el tub flexible i els broquets de connexió estiguin ben acoblats i no ballin. No hi ha d'haver contacte amb cap superfície
calenta com, per exemple, la part posterior del forn.
Als espais on hi ha conduccions o aparells de gas no es poden tapar les reixetes de ventilació a l'exterior ja que modifiquen
les condicions de seguretat de la instal·lació.
En absències llargues cal tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació de gas de l'habitatge, local o zona. Durant la nit és
millor fer el mateix si no ha de quedar cap aparell de gas en funcionament.
Si hem d'absentar-nos, encara que només sigui un instant, no deixar mai els focs de la cuina encesos.
Els aparells privatius connectats a la xarxa es manipularan seguint les instruccions d'ús proporcionades pels seus fabricants.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions comunes de gas, caldrà el
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la
companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, amb la companyia
subministradora i amb un instal·lador autoritzat.
Neteja:
Els cremadors dels aparells que funcionen amb gas han de mantenir-se nets
Incidències extraordinàries:
Si es detecta una fuita de gas caldrà:
- No encendre llumins, ni prémer timbres o mecanismes elèctrics ja que produeixen espurnes.
- Tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació del pis, local o zona.
- En situació d’inici de foc – i si es possible - es pot intervenir amb un drap mullat o be amb un extintor.
- Ventilar l'espai obrint portes i finestres.
- Avisar immediatament a una empresa instal·ladora de gas autoritzada o al servei d'urgències de la companyia
subministradora.
Si la flama dels cremadors es sorollosa, inestable i presenta juntes groguenques o ennegrides, o aquella s’apaga fàcilment,
s’han de fer revisar per un instal·lador autoritzat.
II - Instruccions de manteniment:
Els diferents components de xarxa de gas tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
- Revisió i neteja cambres o armaris de comptadors.
- Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici.
- Inspecció de les instal·lacions privatives (habitatges i locals) de l’edifici.
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o la que desenvolupi
les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació.
El manteniment de la instal·lació de gas situada entre la clau de pas general de l'edifici i la clau de pas dels espais privatius
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre la clau de
pas de l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari.
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Instal·lació de desguàs
I - Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat i de
funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, gomes, compreses, draps,
fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i
desperfectes en els tubs de la xarxa de desguàs.
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o productes que els perjudiquin ni
objectes punxeguts que poden perforar-los.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, caldrà el consentiment
de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada.
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent i amb una empresa
especialitzada.
Neteja:
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per evitar mals olors,
comprovar que no hi manca aigua.
Incidències extraordinàries:
Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres de
les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de
l’edifici perquè prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de reparar immediatament
per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les
condicions resistents del subsòl.
Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es revisaran els sifons i les vàlvules.
Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) i/o veïns (noves construccions,
túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs.
II - Instruccions de manteniment:
Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
- Revisió de la instal·lació.
- Neteja d’arquetes.
- Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i bombes d’elevació
El manteniment de la instal·lació de desguàs fins als espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la
comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació i aparells situats dins l’espai de l’habitatge o local
correspon a l'usuari.
Instal·lació de calefacció
I - Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de
salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Tipus de calefacció:

----------------------------

-

Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats les temperatures de
l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva freqüència.
En el cas de que la calefacció consti de caldera i radiadors d’aigua calenta caldrà seguir les instruccions donades pel
fabricant i les que es donen a continuació :
- Engegar la calefacció amb un nivell d'aigua del circuit correcte.
- Si s'ha d'afegir aigua al circuit fer-ho en fred.
- Si la temperatura de la caldera sobrepassa els 90ºC cal desconnectar la instal·lació i avisar l'instal·lador.
- Purgar periòdicament els radiadors d'aigua quan es sentin sorolls de l'aigua circulant pel seu interior. Per purgar-los cal
que la instal·lació estigui funcionant i es descargoli lleugerament els cargols de la part superior dels radiadors fins que
notem que no surt aire i comença a sortir aigua.
- Els radiadors no es poden tapar amb objectes ja que decreix considerablement el seu rendiment.
- Les temperatures recomanables per regular els termòstats són 21ºC de dia i 18ºC de nit.
En el cas d'utilitzar estufes portàtils o plaques no s’han de cobrir i s'han de mantenir lluny de qualsevol objecte que es pugui
inflamar, com cortinatges, roba de llit, mobles, etc. Cal educar els infants en l'ús de les estufes ja que, en moure-les, poden
apropar-les als objectes esmentats anteriorment. Si no es prenen precaucions d’una ventilació permanent no s'ha de deixar
cap estufa de butà encesa a l'habitació mentre es dorm.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de calefacció comunitària,
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per
part d’una empresa autoritzada.
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local cal que es faci amb un instal·lador autoritzat i d’acord amb la normativa
vigent.
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Neteja:
-

La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, sempre d’acord amb les instruccions
del fabricant.

Incidències extraordinàries:
Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en el funcionament de la instal·lació comunitària
s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.
En cas de poder actuar davant d’una fuita d’aigua caldrà:
- Tancar la instal·lació.
- Desconnectar l'electricitat de la zona afectada.
- Recollir tota l'aigua.
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o zona com a les veïnes.
- Fer reparar l'avaria.
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers.
II - Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació de calefacció tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
- Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici.
El manteniment de la instal·lació de calefacció comunitària fins a la clau de pas dels espais privatius (habitatge o local)
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació a partir de la clau de pas
situada a l’interior de l’espai privatiu correspon a l'usuari.
Instal·lació de climatització
I - Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de
salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’han dissenyat les instal·lacions.
Tipus de climatització:

---------------------------------

-

Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats les temperatures de
l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva freqüència.
No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment a les cobertes tot seguint les
ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris.
Per a la correcta utilització de la instal·lació de cada habitatge o local caldrà seguir les instruccions donades pel fabricant.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local, cal que es faci amb una empresa especialitzada i d’acord amb la
normativa vigent.
Incidències extraordinàries:
Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en la instal·lació comunitària s’ha d'avisar als
responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin urgentment les actuacions oportunes.
II - Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
- Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici.
El manteniment de la instal·lació de climatització comunitària fins els espais privatius (habitatge o local) correspon a la
propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació a partir del seu accés als espais
privatius correspon a l'usuari.
Instal·lació de telecomunicacions
I - Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de
funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Les instal·lacions de telecomunicacions permeten els serveis següents:
- Servei de telefonia (també inclou la contractació del servei d’ADSL).
- Servei de televisió terrestre, tan analògica com digital.
- La instal·lació comuna també permet rebre la televisió per satèl·lit sempre i quan s’instal·li, entre d’altres, una antena
parabòlica comunitària i els corresponents codificadors.
- La instal·lació està prevista per poder col·locar una xarxa de distribució de dades per cable.
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot seguint les ordenances municipals i
l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris.
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la instal·lació i estan tancats amb
clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el manteniment o instal·ladors autoritzats.
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de telecomunicacions, caldrà el
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un
instal·lador autoritzat.
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu doncs poden perjudicar la
qualitat del so o imatge d’altres usuaris.
Incidències extraordinàries:
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, antenes el
mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions
oportunes.
II - Instruccions de manteniment:
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa especialitzada que pugui
actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir.
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la instal·lació és a càrrec de la
propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de l’operadora contractada.
El manteniment de la instal·lació a partir del registre d’enllaç, situat al punt d’entrada general de l’edifici, fins als Punts
d’accés a l’usuari, situat a l’interior dels espais privatius, correspon a la propietat o comunitat de propietaris de l’edifici. A
partir d’aquest punt el manteniment va a càrrec de l’usuari.
Instal·lació de porter electrònic
I - Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de funcionalitat per
a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació del porter electrònic, caldrà el
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part
d’una empresa especialitzada.
Incidències extraordinàries:
Si s'observen deficiències en la qualitat del so, en la imatge en cas de video-porter, o en la xarxa (mecanismes i/o registres
desprotegits, etc.) s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.
II - Instruccions de manteniment:
Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació del porter electrònic proporcionades pels seus fabricants o
instal·ladors.
Instal·lació d’aparells elevadors
I - Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Els aparells elevadors s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de seguretat i
funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Les càrregues màximes admeses dels aparells elevadors i el número màxim de persones estan especificades en la placa
situada en un lloc visible de la cabina.
Els ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues i no es pot fumar al seu interior. Els nens que no vagin
acompanyats de persones adultes no poden fer ús de l'ascensor.
La sala de màquines no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació i s'ha de netejar periòdicament. Aquests recintes estan
tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al
responsable designat per la propietat.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació dels aparells elevadors, caldrà el
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part
d’una empresa autoritzada.
Incidències extraordinàries:
Si s'observa que falla un mecanisme, s'ha d'aturar el servei, col·locar el rètol "No funciona" i avisar als responsables del
manteniment de l’edifici.
Si l'ascensor es para entre dues plantes cal conservar la calma, no intentar sortir-ne, prémer el botó corresponent a l'alarma
o, si n’hi ha, comunicar-se pel telèfon amb el conserge o amb l’empresa de manteniment, i esperar l'ajut. La majoria
d’empreses de manteniment tenen servei d’urgència pel rescat i el seu telèfon és a la cabina. Davant la impossibilitat
d’efectuar les operacions esmentades i en cas necessari cal trucar al Servei de Bombers.
En cas d'accident serà obligat posar-ho en coneixement d'un organisme territorial competent i de l'empresa encarregada del
seu manteniment. L’aparell no tornarà a posar-se en marxa fins que, prèvia reparació i proves pertinents, l'organisme
territorial competent ho autoritzi.
II - Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació dels aparells elevadors tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
- Inspecció i revisió dels aparells elevadors.
Si la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa encarregada del seu manteniment està obligada a clausurar el
servei per la perillositat potencial de la instal·lació.
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Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus
I - Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Les instal·lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de
salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Tipus de recollida municipal:

Selectiva

-

En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada fracció s’aboqui a la boca
corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres. Els envasos lleugers i la matèria orgànica s’abocaran
dins d’envasos tancats, i els envasos de cartró que no entrin per la comporta s’introduiran trossejats i no plegats.
El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de comprovar
que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels desguassos.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions per la recollida i evacuació
de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva
execució per part d’una empresa especialitzada.
Incidències extraordinàries:
Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè facin
les mesures correctores adients.
II - Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
- Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les instal·lacions.
Instal·lació de protecció contra incendis
I - Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les
prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Sistema o aparells instal·lats:
Situació:

-----------------------------------------------

-

No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva accessibilitat i visibilitat. En els
espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin obstaculitzar la sortida.
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – es pot utilitzar els mitjans
manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del tipus d’edifici i l’ús previst. Aquests poden ser tant
els d’alarma (polsadors d’alarma) com els d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions
d’ús impreses.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de protecció contra incendis,
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per
part d’un instal·lador autoritzat.
Incidències extraordinàries:
Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment perquè es facin les revisions
corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu correcte estat.
En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i actuar en funció de les
possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les
mesures genèriques donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla
d’emergència de l’edifici.
II - Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla
de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
- Revisió dels aparells o sistemes instal·lats.
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis comportar tant la pèrdua de les
garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la propietat pels possibles danys personals i materials causats
pel sinistre.
Instal·lació de ventilació
I - Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de salubritat
per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.

07-2_Us i Manteniment edificació 70-14.doc

- 14 -

Sistema o aparells instal·lats:
Situació:

-----------------------------------------------

-

No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les extraccions de fums
d’altres aparells (calderes, cuines, etc.). Tanmateix no es poden connectar els extractors de cuines a les xemeneies de les
calderes i a l’inrevés.
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de ventilació, caldrà el
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un
instal·lador especialitzat.
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu doncs poden perjudicar la
correcte ventilació de l’habitatge, local o zona i, per tant, la salubritat dels mateixos.
II - Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
- Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.
- Revisió sistemes de comandament i control.
El manteniment de la instal·lació de ventilació comunitària fins els espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat
o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació a partir del seu accés als espais privatius
correspon a l'usuari.
Instal·lació de dipòsits de gas-oil
I - Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de dipòsits de gas-oil s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de
seguretat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Tipus de dipòsit
Situació:
Capacitat (lts.)

----------------------------------------------------------------------

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació dels dipòsits de gas-oil, caldrà el
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i l’execució d’un instal·lador
autoritzat.
Incidències extraordinàries:
Si es detecta una fuita de combustible caldrà:
- Tancar l'aixeta de pas de subministrament del dipòsit a l'aparell.
- Ventilar l'espai obrint portes i finestres i retirar el líquid abocat.
- Avisar immediatament a una empresa especialitzada.
II - Instruccions de manteniment:
Els diferents components dels dipòsits de gas-oil tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
- Revisió de la xarxa i del dipòsit segons la seva capacitat.
Instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària
I - Instruccions d’ús:
Consideracions d’ús :
La instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les
prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
La zona on s’ubiquen els captadors no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquest espai s'ha de netejar
periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquestes són d'accés
restringit a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta
sanitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva
execució per part d’un instal·lador especialitzat.
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es sol·liciti a la propietat ,que es faci amb una empresa especialitzada i
d’acord amb la normativa vigent.
Incidències extraordinàries:
- Si s'observen fuites d'aigua o deficiències a la xarxa de la instal·lació s'ha d'avisar als responsables del manteniment de
l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.
II - Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària tindran un manteniment periòdic d’acord
amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
- Neteja captadors i inspecció visual dels seus components.
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-

- Purgues dels circuits i inspecció visual dels seus components.
- Revisió general de la instal·lació.
El manteniment de la instal·lació solar tèrmica comunitària fins a la clau de pas dels espais privatius (habitatge o local)
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre la clau de
pas de l’habitatge o local i els aparells correspon a l'usuari.

Instal·lació solar fotovoltaica
I - Instruccions d’ús:
Consideracions d’ús:
La instal·lació solar fotovoltaica s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de funcionalitat, de
seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Potència elèctrica de la instal·lació fotovoltaica (kWp):

------------------------

-

La zona on s’ubiquen els captadors no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquest espai s'ha de netejar
periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquestes són d'accés
restringit a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació fotovoltaica, caldrà el
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució a càrrec d’un
instal·lador especialitzat.
II - Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació fotovoltaica tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
- Neteja captadors i inspecció visual dels seus components.
- Revisió general de la instal·lació.
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7.3 - PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC. ESTUDI DE GESTIÓ
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC),
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció.
- Aquest Decret desenvolupa la normativa bàsica estatal continguda en el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la
producció i la gestió dels residus de la construcció i demolició.
7.3.1 - Dades de l’estudi de gestió de residus
Fase de Projecte

Bàsic i executiu

Títol

ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CASTELL PER LA SEVA DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA

Emplaçament

Camí del Tallat - Plaça Sant Joan

43412 - Solivella

7.3.2 - Introducció i objectius
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L’aprovació del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el qual es regula la producció i gestió dels residus de construccions i
demolicions estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs.
El present estudi de gestió de residus de l’obra es redacta en compliment de la normativa autonòmica i estatal d’aplicació,
concretament el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció; així com també el Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i
gestió de residus de construcció i demolició.
Els productors de residus han de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus
d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un
desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.
El Programa de Gestió de Residus de la Construcció 2001-2006 ha fet una contribució important a la consolidació del model de
gestió dels residus de la construcció i demolició de Catalunya i en la millora d’aspectes com els punts d’abocament incontrolats,
els nivells de reciclatge o la gestió adequada de residus perillosos.
També en aquesta darrera etapa de gestió i fruit dels canvis normatius que s’han anat succeint, ha estat necessari adreçar
esforços vers una dotació adequada d’infraestructures de gestió de residus de la construcció i demolició que, a la vegada, ha
hagut d’ajustar-se progressivament a exigències ambientals creixents.
De forma complementària, l’Agència de Residus de Catalunya ha participat en la difusió de les pràctiques per a una gestió
preventiva i adient dels residus de la construcció i demolició, a través de jornades, seminaris i, fins i tot, amb la participació en
projectes que han avaluat la viabilitat tècnica de l’ús de materials reciclats procedents de residus de la construcció i demolició o
les vies per incrementar la recuperació de plàstics i residus d’envasos de la construcció a les obres.
Aquestes actuacions esdevenen particularment rellevants a l’hora de fer front a la gestió d’un flux de residus tan abundant, que
va superar els 10 milions de tones per a l’any 2006.
Quant a l’àmbit local, cal esmentar les actuacions que els ens locals han impulsat, a fi de donar compliment al model de gestió en
matèria de residus de la construcció i demolició que recull el Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de
12 de juny. L’adopció d’ordenances municipals sobre aquesta matèria ha permès estendre la regulació a gran part del territori
català.
Tanmateix, encara resten pendents alguns reptes en matèria de gestió de residus de la construcció i demolició. En el context
actual de gestió controlada d’aquests residus, es fa necessari potenciar el reciclatge dels residus de la construcció i demolició
valoritzables que han estat dipositats, treballar en favor del mercat dels productes reciclats obtinguts a partir de residus de la
construcció i demolició, desenvolupar noves aplicacions d’aquests materials i, en definitiva, garantir el compliment dels preceptes
legals vigents al llarg de les diferents fases de gestió d’aquests residus.
El Programa de Gestió de Residus de la Construcció 2007-2012 és l'instrument que assumeix la planificació de la gestió de
residus de la construcció i demolició per als propers anys a Catalunya i que haurà de donar resposta a tots aquests reptes, tot
vetllant per afavorir que les opcions de gestió de residus de la construcció i demolició es basin en la prevenció de la generació
d’aquests residus i, quan això no sigui possible, en les alternatives que ambientalment resultin més respectuoses.
Quant a l’estructura del document, aquest consta d’una primera part, en què es detallen els objectius generals del Programa,
s’analitza el marc normatiu que afecta els residus de la construcció i demolició (tant vigent com d’imminent aprovació) i s’adjunten
algunes recomanacions per tal d’orientar la nova etapa de gestió d’acord amb les conclusions del balanç del PROGROC 20012006.
En una segona part, es presenta el nou Programa de gestió, amb les línies d’actuació previstes per al període 2007-2012, així
com la informació sobre la inversió associada.
Finalment, la darrera part del PROGROC presenta els criteris que regiran la revisió del Programa en una etapa final del seu
desenvolupament, així com els indicadors de seguiment que serviran per avaluar la gestió d’aquests residus de forma simultània
a la implementació del Programa.
L’objectiu últim del PROGROC ha de ser la millora de la gestió dels residus de la construcció i demolició en l’àmbit de Catalunya.
De forma més concreta, el PROGROC persegueix altres objectius:
1. La consolidació del model de gestió de residus de la construcció i demolició a partir del desplegament de les infraestructures
de tractament necessàries i d’aquells instruments que hi han de prestar suport.
2. El foment de la pròpia obra com la fase de referència per a la gestió correcta dels residus de la construcció i demolició, a
través de les pautes metodològiques adients i les eines de comunicació que siguin necessàries.
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3. La contribució al tancament del cicle de materials, de manera que els esforços de valorització dels residus de la construcció i
demolició es vegin recompensats amb la consolidació d’un mercat de materials reciclats suficient per absorbir-los.
4. La millora dels processos de comunicació i control entre els agents implicats en la gestió de residus de la construcció i
demolició.
Per atènyer tots aquests objectius, en tot cas, el PROGROC 2007-2012 haurà d’ajustar-se als principis generals de la gestió de
residus que emanen de la normativa vigent i que es presenten a continuació:
1. Tant el productor, com el posseïdor o el mateix gestor de residus de la construcció i demolició hauran de vetllar per la
minimització de l’impacte ambiental associat a les actuacions que realitzin envers el residu.
2. El principi de responsabilitat del productor assenyala la necessitat de repercutir sobre el productor els costos derivats de la
gestió adient dels residus de la construcció i demolició.
3. Cal remarcar la responsabilitat compartida que tant els agents privats com els públics tenen a l’hora de prevenir, valoritzar o
dipositar els residus de la construcció i, en definitiva, de garantir-ne la gestió adequada.
4. També des de l’Administració caldrà disposar els mecanismes necessaris perquè la societat en el seu conjunt pugui participar
dels reptes plantejats, així com de les estratègies per aconseguir-los.
5. La lògica que ha de regir la gestió de residus de la construcció i demolició comportarà haver de dedicar majors atencions i
recursos als objectius de prevenció i valorització d’aquests residus, per sobre dels dedicats a la seva gestió finalista.
6. La gestió de residus de la construcció i demolició haurà de tenir en compte en tot moment el principi de suficiència
econòmica, ajustant-se a la lògica de gestió que prioritza la prevenció i valorització per sobre dels tractaments finalistes. En
conseqüència, la distribució territorial de les infraestructures de tractament haurà de garantir, en la mesura del possible,
costos de transport raonables per als productors a l’hora de gestionar els seus residus.
Amb la finalitat de clarificar la terminologia que s’emprarà al llarg del PROGROC, l’Annex 1 recull els conceptes bàsics vinculats a
la gestió dels residus de la construcció i demolició, així com en descriu breument el significat.
Model de gestió dels residus de la construcció i demolició a Catalunya per al període 2007-2012

7.3.3 - Definició de conceptes
Àrid reciclat: àrids provinents de residus de la construcció i demolició i resultants d’un procés de reciclatge. Quan s’opti per
comercialitzar-los, aquests s’hauran de subjectar als requisits de qualitat designats per la normativa vigent per a la seva aplicació als
diferents usos.
Cànon de deposició de residus de la construcció: impost ecològic recollit a l’avantprojecte de llei de mesures de finançament de les
infraestructures de tractament de residus. Aquest tribut té com a objectiu gravar l’abocament de residus de la construcció i demolició i
destinar la recaptació obtinguda a les accions de prevenció i les operacions de valorització i optimització de la gestió dels residus de la
construcció, així com a la promoció i recerca d’aplicacions dels materials recuperats, d’acord amb les directrius que s’adoptin per la
corresponent Junta de Govern del Fons de Gestió de Residus.
Certificat de gestió de residus: document emès pels gestors autoritzats de residus i previst pel Decret 161/2001, de 12 de juny en
virtut del qual s’acredita la gestió adient de la quantitat i tipologia de residus que han estat lliurats al gestor autoritzat. Aquest document
s’ha de lliurar al titular de la llicència d’obra.
Desconstrucció selectiva: d’acord amb la guia d’aplicació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, de conjunt d’operacions coordinades
de recuperació de residus de la construcció i demolició que tenen com a objectiu la separació de residus aprofitables amb l’objectiu de
minimitzar-ne el volum destinat a tractament finalista.
Document d’acceptació dels residus de la construcció i demolició: document creat en el marc del present Programa, validat per
l’Agència de Residus de Catalunya i que se signa entre el posseïdor i el gestor autoritzat a fi de concretar les vies de gestió que seguirà
el residu de la construcció i demolició.
Document de seguiment dels residus de la construcció i demolició: document creat en el marc d’aquest Programa, validat per
l’Agència de Residus de Catalunya i que té l’objectiu de controlar la traçabilitat dels residus de la construcció i demolició entre el
productor, el transportista i el gestor autoritzat.
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Fiança: import que el productor/posseïdor de residus de la construcció diposita a les dependències municipals en el moment de
sol·licitar la corresponent llicència d’obres i que serveix com a garantia dels compromisos adquirits en matèria de gestió de residus de
la construcció i demolició, d’acord amb el Decret 201/1994, de 26 de juliol.
Queden exempts de fiança els productors o posseïdors de residus de la construcció que gestionin els residus en plantes autoritzades
de la seva titularitat o de titularitat de les organitzacions empresarials del sector de la construcció de què siguin membres. També
n’estaran exempts si la planta de tractament és de titularitat de l’ens local que atorga la llicència.
El càlcul del seu import depèn del volum de residus generat, però això podria canviar –almenys parcialment– en cas d’aprovar-se el
projecte de Reial Decret sobre producció i gestió de residus de la construcció i demolició.
Gestor autoritzat de residus de la construcció i demolició: titular de les instal·lacions de recepció, valorització i disposició dels
residus de la construcció i demolició. Els gestors de residus de la construcció i demolició han d’obtenir la corresponent autorització o
llicència d’acord amb allò disposat a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental i trobar-se
inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de Catalunya.
Les instal·lacions de gestió de les quals poden ser titulars són:
Planta de valorització o de reciclatge: instal·lació de tractament de residus de la construcció on es reben, seleccionen,
classifiquen i valoritzen les diferents fraccions valoritzables, amb l’objecte d’obtenir productes finals aptes per a la seva
utilització, d’acord amb el desenvolupament dels processos enumerats i publicats en l’annex 1.B de l’Ordre MAM/304/2002,
de 8 de febrer. Per tots aquells materials que no hagin pogut ser valoritzats, el titular de la instal·lació haurà d’acreditar la
seva destinació final, no permetent-se el seu emmagatzematge per períodes superiors a un any.
Són admissibles en plantes de valorització els residus de la construcció i demolició dels codis CER que quedin inclosos a la
respectiva llicència/autorització ambiental.
Dipòsit controlat de residus inerts: instal·lació de disposició destinada a la deposició controlada de residus de la construcció i
demolició per temps superior a un any.
Són admissibles en dipòsits controlats de terres i runes els residus de la construcció i demolició amb els codis CER llistats a
l’Annex 5 del present document.
Planta de transferència: instal·lació de transvasament, separació i classificació de residus de la construcció i demolició que té
una funció logística i de millora de la qualitat dels residus per tal de lliurar-los als gestors autoritzats de plantes de valorització
i dipòsits controlats. Existeixen dos tipus de plantes, atenent a les tasques que s’hi duen a terme:
Planta de transferència (PT): instal·lació de transvasament que té la funció d’acumular temporalment quantitats
relativament petites de residus de la construcció i demolició per a ser transportades conjuntament a plantes de
valorització o a dipòsits controlats.
Planta de transferència (PST): instal·lació de transvasament amb una doble funció: una primera d’acumulació temporal
del residu i una segona de triatge i selecció. A priori, aquesta instal·lació tractarà tan sols runa que, per la seva tipologia
(alt contingut en materials no admissibles), no pot ser acceptada directament a altres instal·lacions (plantes de
valorització o dipòsits controlats).
Obra de construcció o demolició: Una obra de construcció o demolició és la activitat consistent en:
1.- La construcció, reparació, reforma o demolició d’un bé immoble, tal com un edifici, carretera, port, aeroport, ferrocarril, canal,
presa, instal·lació esportiva o d’oci, així com qualsevol altre element d’enginyeria civil.
2.- La realització de treballs que modifiquin la forma o substància del terreny o del subsòl, tal com excavacions, dragatges,
sondejos, prospeccions, injeccions, urbanitzacions o altres anàlegs, amb exclusió d’aquelles activitats a les que sigui d’aplicació la
Directiva 2006/21/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març, sobre la gestió dels residus d’indústries extractives.
Es considerarà part integrada en una obra a tota aquella instal·lació que li’n doni servei exclusiu i en la mesura que el seu muntatge i
desmuntatge tingui lloc durant l’execució de la obra o al final d’aquesta.
Així, doncs, es consideraran també part d’una obra els següents elements: plantes de matxuqueig, plantes de fabricació de formigó,
plantes de fabricació grava-ciment o sòl ciment, plantes de de prefabricats de formigó, plantes de fabricació de mescles bituminoses,
tallers de fabricació d’encofrats, tallers d’elaboració de ferralla, magatzems de materials i magatzems de residus de la pròpia obra i
plantes mòbils de tractament de residus de construcció i demolició.
Obra menor de construcció o reparació domiciliaria: Una obra menor de construcció o reparació domiciliaria es tota aquella obra de
construcció o demolició que té lloc en un domicili particular, comerç, oficina o immoble del sector serveis, de caràcter tècnic senzill i
escassa entitat constructiva i econòmica, que no suposi una alteració del volum, de l’ús, de les instal·lacions d’ús comú o del nombre
d’habitatges i locals, i que no precisi d’un projecte firmat per professionals titulats.
Pla de Gestió de Residus a l’Obra: document que recull les previsions de generació de residus que derivaran d’una determinada
obra, així com les actuacions adreçades a la seva prevenció de residus i, en cas de no ser possible, a la seva gestió adient. El Pla
haurà de preveure els diferents escenaris de gestió possibles, les vies de gestió definitives, els costos associats a cadascuna de les
opcions, etc.
La seva elaboració és responsabilitat del titular de la llicència d’obres.
Posseïdor de residus de la construcció i/o demolició: la persona física o jurídica que tingui sota el seu poder els residus de la
construcció i demolició i que no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona
física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No
tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè.
Prevenció de residus: conjunt de mesures adreçades a disminuir la quantitat de residus de la construcció i demolició en el mateix lloc
on es produeixen i/o la seva toxicitat o perillositat.
Productor de residus de construcció i demolició:
• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les obres que no sigui
necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una
obra de construcció o demolició.
• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, que ocasioni un canvi de
naturalesa o de composició dels residus.
• L’importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o demolició.
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Reciclatge ex situ: operació de valorització que es duu a terme per un gestor autoritzat en una planta de valorització i en virtut de la
qual s’obté un producte valoritzat apte per a la seva reintroducció al mercat.
Reciclatge per reutilitzar in situ: operació de valorització per la qual, a partir d’un material procedent dels residus de la construcció i
demolició que es genera en una obra i mitjançant una planta mòbil situada a la mateixa obra, s’obté un subproducte valoritzat apte per
a la seva reutilització o com a matèria primera en la mateixa obra, sense necessitat de ser tractat per un gestor extern autoritzat.
Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de Residu inclosa en el article 3.a de
la Llei 10/998, de 21 d’abril, es genera en una obra de construcció o demolició. Cal apuntar que les terres no seran considerades residu
de la construcció quan es destinin a reutilització a la pròpia obra o en una altra obra autoritzada.
Residu especial (o perillós): tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un tractament
específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. En funció de
les seves característiques de corrosivitat, reactivitat, explosivitat, toxicitat, inflamabilitat i patogenicitat, pot presentar risc a la salut
pública o causar efectes adversos al medi ambient.
Residu no especial (o no perillós): tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no es soluble ni
combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries
que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana.
La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants.
En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.
Es contemplen els residus inerts procedents d’obres de construcció i demolició, inclosos els d’obres menors de construcció i reparació
domiciliària sotmeses a llicència municipal o no.
Reutilització ex situ: operació de valorització de residus de la construcció i demolició que consisteix en la recuperació de materials
procedents d’una obra, amb les mínimes transformacions possibles, per tal de ser utilitzats en una altra obra diferent d’aquella de la
qual provenen, sempre a través d’un gestor autoritzat.
Reutilització in situ: operació de valorització de residus de la construcció i demolició que consisteix en la recuperació d’elements
constructius complets, amb les mínimes transformacions possibles, per tal de ser utilitzats al mateix lloc d’origen o en una altra obra,
sense necessitat de la intervenció d’un gestor autoritzat.
Segregació o separació en origen: acció que té com a objectiu obtenir, mitjançant processos de separació i recollida selectiva,
residus de composició homogènia i classificats segons la seva naturalesa (formigons, metalls, plàstics, etc.), a fi de facilitar els
processos de valorització i tractament.
Transportista: responsable del trasllat dels residus de la construcció i demolició des del productor fins al gestor autoritzat. Des d’un
punt de vista jurídic i mentre realitza el transport dels residus, aquest agent considerarà posseïdor.
Valorització: operació manual i/o mecànica, desenvolupada in situ sense la necessitat d’un gestor autoritzat i ex situ per un gestor
autoritzat, que permet el màxim aprofitament de tots els recursos continguts en els residus de la construcció i demolició, donant-los
garanties de qualitat segons normes i lleis vigents i permetent la seva reinserció dins del cicle econòmic i productiu dels materials de
segon ús.
En tot cas, es considera valorització qualsevol dels processos enumerats a l’annex II.B de la Decisió de la Comissió 96/350/CEE
publicats a l’annex I.B de l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de
residus i la llista europea de residus.
7.3.4 - Contingut del Pla de Gestió de Residus per a obres d’edificació
Elements o apartats de l’Estudi / Pla de Gestió de Residus a l’Obra

7.3.5 - Pla de Gestió de Residus a l’Obra
7.3.5.01 Objecte
L’objecte d’aquest annex és oferir un model de guia que faciliti la redacció del Pla de Gestió de Residus a l’Obra d’acord amb
les exigències de la normativa autonòmica, catalana i estatal. Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió
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de residus de construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres
formes de valorització, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació (mono dipòsit).
7.3.5.02 Criteris generals
Per tal d’uniformitzar els continguts del Pla de Gestió de Residus, aquests s’organitzaran d’acord amb uns apartats, que
recullen, a més dels requisits prescrits en els textos legals de referència, altres accions complementàries per contribuir a
millorar la gestió i la traçabilitat dels residus. Una estructura clara facilitarà la seva redacció i seguiment per part dels
receptors i usuaris del mateix. El Pla de Gestió de Residus a l’Obra ha d’incorporar els apartats que mostra la Figura 1 i que
més endavant es desenvolupen amb detall.
7.3.5.03 Control documental / Ubicació en el Projecte Executiu
El Pla de Gestió de Residus s’estructura en 4 apartats:
- els 3 primers s’inclouran a la memòria constructiva en forma d’annex;
- i el quart o últim formarà part del pressupost en capítol independent.
El pressupost d’obra ha de contemplar totes les partides d’obra relatives a la gestió dels residus en un capítol diferenciat, de
manera que els costos que fins ara, en la majoria dels casos, es consideraven com a despeses indirectes, quedin reflectits,
independentment, en el pressupost d’execució.
Apartats o fases del Pla de Gestió de
Residus a incloure en el Projecte Executiu
1 - Minimització i prevenció
2 - Estimació i tipologia dels residus
3 - Escenaris de gestió i escenari final
4 - Pressupost
-

Ubicació en la documentació
en el Projecte Executiu
- Annex específic de Gestió de Residus de Construcció i
Demolició (RCD’s)
- Capítol específic de gestió de RCD’s en el pressupost1

A Catalunya, per donar compliment al Decret 201/1994, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció (modificat
pel Decret 161/2001), el projecte tècnic que s’adjunta a la sol·licitud de la llicència urbanística2 de construcció ha d’avaluar el
volum i característiques dels residus que s’originaran, les operacions de destria o recollida selectiva projectades, les
instal·lacions de reciclatge o disposició del rebuig, etc.
Si quan es demana la llicència urbanística, no és necessari presentar el projecte executiu i se’n presenta el projecte bàsic,
aquesta també haurà d’incloure una anàlisi prèvia de Pla de Gestió de Residus que caldrà redactar respectant l’estructura i
els continguts del Pla de Gestió de Residus a l’Obra propi del projecte executiu.

-

(1) Es recomana que a la Memòria Constructiva s’inclogui també un apartat que resumeixi els costos desglossats associats a la valorització i a la deposició especificats en el
pressupost.

(2) La documentació necessària per a la sol·licitud d’aquesta llicència es defineix al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals.

7.3.5.04 Contingut del Pla de Gestió de Residus per a obres d’edificació
7.3.5.04.01 Mesures de minimització i prevenció de residus
El Pla de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions a tenir en consideració per prevenir la generació de residus de la
construcció i demolició o per reduir-ne la producció. Així, s’hi detallaran totes aquelles bones pràctiques que incorpora el
projecte i l’execució de l’obra.
El Pla de Gestió de Residus s’ha d’incloure en el projecte d’execució i és obligació del productor vetllar perquè així sigui i
contingui els requeriments estipulats per la legislació vigent.
Aquest document es troba vinculat a la tramitació de la llicència urbanística i ha de recollir les directrius de gestió de residus
de la construcció i demolició que posteriorment es concretaran a l’obra.
Tot seguit s’adjunta el model de fitxa amb les accions de prevenció i d’altres relacionades que poden ajudar a una millor
gestió dels residus. Aquestes hauran de ser tingudes en compte pel tècnic responsable abans de començar la redacció del
projecte.
Fitxa model per a la definició de les accions de prevenció de residus en la fase de concepció i redacció del projecte

FITXA D’ACCIONS DE PREVENCIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Núm.

Descripció de la Bona Pràctica (BP) adoptada pel tècnic durant la fase de projecte

1

En el cas d’enderroc, reparació o reforma, s’ha fet un inventari específic dels residus Especials o Perillosos
que es generaran per poder preveure des del projecte l’espai i les condicions necessàries per al seu
emmagatzematge i la seva gestió externa amb gestors autoritzats de residus Especials o Perillosos?
(Obligatori)
(Respondre en el cas d’enderrocs, reparacions o reformes on s’hagi detectat la presència d’elements
susceptibles de contenir amiant).
S’ha previst la tramitació dels permisos pertinents a l’autoritat laboral competent per complir amb els
requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent en quan a la manipulació i gestió

2
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3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

17

dels elements que contenen amiant?
S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat (unir per adherència
només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, etc.)?
- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
- solucions de parquet flotant front l’encolat, ........
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix
emplaçament?
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de
material a emprar?
S’ha detectat aquelles partides d’obra que poden admetre materials reciclats i s’ha reutilitzat residus petris
com a granulat?
S’ha emprat elements o materials reutilitzats, reciclats i/o amb contingut de material reciclat i s’ha
especificat les quantitats i les partides d’obra que els contenen?
S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé
generar residus?
S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per minimitzar els
retalls?
S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització
de regates durant la fase d’instal·lacions?
S’han establert toleràncies en la part d’obra realitzada in situ?
S’ha escollit materials i productes ecològics amb certificacions (Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental,
etc.) que garanteixin la menor incidència ambiental en el seu cicle de vida (amb contingut de reciclat, menor
contingut de substàncies perilloses, etc.)?
S’ha limitat l’ús de materials tòxics o potencialment tòxics per evitar la repercussió en el medi i per evitar
que una mala gestió pugui contaminar la resta de materials sobrants?
S’ha escollit materials i productes en funció de la informació que han aportat els subministradors sobre les
característiques que els componen i del percentatge de material reciclat que incorporen?
S’ha escollit materials i productes en funció de les garanties que ofereix el fabricant per fer-se responsable
de la gestió dels residus que generen a l’obra els seus productes (pactant prèviament el percentatge i
característiques dels residus que acceptarà com a retorn) o, si això no és viable, informant sobre les
recomanacions per a la gestió més adient dels residus produïts tenint en compte les seves possibilitats de
valorització?
... (Altres bones pràctiques)

Tot seguit s’adjunta el model de fitxa adreçada al posseïdor de residus per tal que aquest consideri les bones pràctiques de prevenció
de residus que cal preveure en el procés d’execució de l’obra, amb ajust al que s’ha recollit en el Pla de Gestió de Residus a l’Obra.
Fitxa model per a la definició de les accions de prevenció de residus en la fase d’execució del projecte.
Núm.
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14

FITXA D’ACCIONS DE PREVENCIÓ DES DE LA FASE D’EXECUCIÓ
Descripció de la Bona Pràctica (BP) ha adoptar pel constructor durant la fase de planificació i d’execució:
Conèixer les diferents tipologies de residu i la seva codificació segons el Catàleg Europeu de Residus per poder dirigir-los
correctament a les instal·lacions autoritzades per a la seva gestió.
Conèixer els símbols de perillositat que identifiquen als residus Especials o Perillosos i el quadre d’incompatibilitat entre
ells.
Preveure la retirada selectiva dels residus perillosos a fi d’evitar la barreja amb residus Inerts i No Perillosos o amb altres
residus perillosos incompatibles i assegurar la gestió amb gestors autoritzats de residus perillosos. (Obligatori)
Destinar un espai en el recinte de l’obra per a la correcta classificació dels residus, tot respectant l’escenari de separació
previst. (Obligatori)
Senyalitzar convenientment tots els contenidors en funció del tipus de residu que puguin admetre. (Obligatori en el cas dels
residus Especials o Perillosos)
(En el cas d’enderrocs, reparacions o reformes on s’hagi detectat la presència d’elements susceptibles de contenir amiant).
Disposar dels permisos pertinents atorgats per l’autoritat laboral competent per complir amb els requisits ambientals i de
seguretat i salut exigits per la legislació vigent en quan a la manipulació i gestió dels elements que contenen amiant.
(Obligatori) NO HI HA AMIANT
Complir amb el model de gestió de residus de la construcció i demolició de Catalunya, contractar la gestió dels residus a
gestors autoritzats, i omplir els fulls de seguiment de residus per reflectir les quantitats reals de residus que surten de
l’obra. (Obligatori)
Determinar les possibilitats de gestió (reutilització, reciclatge, altres formes de valorització, o dipòsit) per a cadascun dels
residus que es preveu generar, en l’entorn pròxim a la construcció o l’enderroc.
Està prevista la distribució de petits contenidors per les zones de treball amb l’objectiu de facilitar la segregació dels
diferents tipus de residus?
En les obres d’enderroc, rehabilitació o reforma, es preservaran els productes o materials que siguin reutilitzables o
reciclables durant els treballs de demolició?
S’impartiran tasques de formació entre els treballadors i les subcontractes perquè col·loquin els residus en el contenidor
corresponent (segons el tipus de residu, si se’n preveu o no el reciclatge, etc.)?
Es controlarà periòdicament si la classificació de residus es fa d’acord amb les instruccions?
S’intentarà comprar la quantitat de materials per ajustar-la a l’ús (sense escreixos) i s’intentarà optimitzar la quantitat de
materials emprats, ajustant-los als estrictament necessaris per a l’execució de l’obra?
S’escolliran materials i productes ecològics amb certificacions (Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, etc.) que
garanteixin la menor incidència ambiental en el seu cicle de vida (amb contingut de reciclat, menor contingut de
substàncies perilloses, etc.)?
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15

Sempre que sigui viable, es procurarà la compra de materials a l’engròs o amb envasos d’una grandària que permeti reduir
la producció de residus d’embolcalls?
Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes amb sistemes d’embalatge que tendeixen a
minimitzar els residus o en recipients fabricats amb materials reciclats, biodegradables i que puguin ser retornables o, si
més no, reutilitzables?
S’intentarà escollir materials i productes, d’acord amb les prescripcions establertes en el projecte, subministrats per
fabricants que ofereixin garanties de fer-se responsables de la gestió dels residus que generen a l’obra els seus productes
(pactant prèviament el percentatge i característiques dels residus que acceptarà com a retorn) o, si això no és viable, que
informin sobre les recomanacions per a la gestió més adient dels residus produïts?
Existeix prou espai a l’obra per a emmagatzemar i aplegar els materials per tal de garantir-ne les propietats fins al moment
de l’aplicació?
En cas de resposta negativa, s’hauran de seguir les següents recomanacions:
- Planificar l’arribada dels productes segons les necessitats d’execució (just-in-time).
- Minimitzar el temps d’emmagatzematge gestionant els estocs de manera que s’eviti la producció de residus.
- Senyalitzar dels elements emmagatzemats per poder-los identificar correctament.
- Emmagatzemar els materials nous amb ordre (posant especial atenció en els materials d’acabat) i en un lloc on no
se’n malmetin les propietats.
Es planificarà l’obra per minimitzar els sobrants de terra i es prendran les mesures adequades d’emmagatzematge per
garantir la qualitat de les terres destinades a reutilització?
Està previst l’ús d’elements prefabricats/reutilitzables per al replanteig de la infraestructura de l’obra?
Es controlarà la càrrega adequada dels carretons o els palets perquè el transport dels materials nous no es malmetin?
Està prevista la realització del pas d’instal·lacions, evacuació, etc. durant les tasques d’encofrat per evitar obertures o
perforacions posteriors?
S’empraran materials reutilitzables en les reserves per als passos de conductes d’instal·lació, evacuació, finestres, etc.?
Es prendran les mesures de control adient per replantejar amb cura la situació de les obertures per al registre de les
instal·lacions als cels rasos o tancaments interiors verticals, de manera que tinguin la ubicació i dimensió adequada per
evitar residus superflus?
S’intentarà evitar al màxim el nombre de retalls durant la posada a l’obra i s’intentarà realitzar els talls amb precisió, de
manera que totes dues parts es puguin aprofitar?
- Peces ceràmiques i paviments, aïllaments, tubs i d’altres materials d’instal·lacions (cables elèctrics), etc.
Es protegiran els materials d’acabat susceptibles de malmetre’s amb elements de protecció (a ser possible, que es puguin
reutilitzar o reciclar)?
S’intentarà ajustar la quantitat de superfície que cal pintar i es prepararan només les quantitats de pintura necessàries?
Es controlarà la preparació de les barreges per a les operacions de pintura a fi d’evitar errors i, conseqüentment, residus?
Està prevista la reutilització/reciclatge dels dissolvents i les substàncies emprades en la neteja d’equips i eines a través
d’empreses que proporcionen aquest servei?
Està previst el rentat de pistoles en màquines rentadores que permeten la recuperació de dissolvent?
S’aprofitarà per a altres obres la pintura dels pots abans de lliurar-los a un gestor autoritzat de residus Especials?
... (Altres bones pràctiques)

16

17

18

19
20
21
22
23
24

25

26
27
28
29
30
31
32

7.3.5.04.02 Estimació de la generació de residus de la construcció i demolició i tipologia
El Pla ha de preveure la naturalesa i la quantitat de residus que es generaran a l’obra o enderroc corresponent per tal de
poder planificar la seva correcta gestió. En aquest sentit, s’ha de realitzar una estimació de la quantitat - expressada en tones
i en metres cúbics - dels residus de la construcció i demolició que es generaran a l’obra, codificats amb ajust al a Llista
Europea de Residus publicada per l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi.
L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es preveu generar
per poder planificar la seva correcta gestió.
-

-

Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases de l’obra o de l’enderroc
Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics
Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus

Els redactors disposen de diferents eines i mètodes de càlcul per poder realitzar l’estimació de les quantitats que es preveu
generar i determinar la seva naturalesa. A la web de l’Agència de Residus de Catalunya es poden consultar taules de
referència per realitzar els càlculs, així com la codificació segons el Catàleg Europeu de Residus.
En qualsevol cas, sempre caldrà deixar constància de l’eina o font que s’ha fet servir per realitzar l’estimació i determinar la
tipologia dels residus. A continuació, s’adjunten diversos models de taula per a realitzar aquesta aproximació a la generació
de residus amb ajust a la legislació vigent:
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-

En aquest apartat del Pla de Gestió també s’ha d’incloure un inventari dels residus especials o perillosos que es generaran
durant les activitats d’enderroc, reparació o reforma.
Tot seguit s’adjunten dos models d’inventari, un per a les activitats d’enderroc i un altre per a les obres de reparació o
reforma. Aquest darrer model també serveix per inventariar els residus Especials o Perillosos d’obra nova i es recomana la
seva inclusió en el Pla de Gestió de Residus per tal d’evidenciar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels
residus especials.
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7.3.5.04.03 Escenaris de gestió i escenari final
Aquest apartat s’inclou per deixar constància dels possibles escenaris de gestió i de l’escenari de gestió definitiu (entenent
com a escenari el ventall d’operacions i d’instal·lacions destinades a la gestió dels residus).
Una obra te dos escenaris de gestió:
-

-

-

-

-

-

l’escenari de gestió intern (dins de l’obra)
i l’extern (fora de l’obra).

Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió prèvia sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i
“externes” més adequades per a la nostra obra.
Un cop identificats els residus que es produiran, cal avaluar les opcions de què es disposen per a la seva gestió adient, tot
definint l’escenari de gestió3 de residus més adequat d’acord amb criteris com:
- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra.
- La possibilitat de reutilització in situ.
- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició.
- La distància als dipòsits controlats.
- Els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc.
- L’existència de preceptes normatius que estableixen exigències de gestió concretes per a determinats residus (p. e.
residus perillosos).
Per a la definició de l’escenari de gestió final, el Pla de Gestió de Residus a l’Obra haurà d’incloure dos escenaris
diferenciats:
- Escenari extern (fora de l’obra): opcions de gestió per a cada tipologia de residu (plantes de valorització - plantes de
transferència - dipòsits controlats).
- Escenari intern (dins de l’obra): opcions de reutilització, valorització i eliminació dels residus a l’emplaçament de l’obra;
descripció i prescripció del funcionament i de la ubicació de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge i per a les
operacions internes de gestió.
En qualsevol cas, d’acord amb els objectius del PROGROC, s’ha de considerar sempre la disposició com a última opció en la
gestió dels residus de construcció i demolició i, per tant, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a
qualsevol altre tipus de valorització. En aquest sentit, l’escenari mínim de separació selectiva per a les obres de construcció i
demolició està format per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials.
Cal tenir en compte, però, que aquest escenari mínim pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats de valorització
(internes o externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas, aquestes possibilitats
tindran a veure amb la capacitat que tingui una determinada obra de construcció per absorbir part dels residus inerts que
genera (per exemple, les terres d’excavació que poden aplegar-se per ser reaprofitades posteriorment en terraplens, reblerts,
etc.); en el segon cas, aquestes possibilitats depenen de la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple,
si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.).
La classificació en origen in situ dels residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final: un
contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis te menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un
residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, reutilitzat (en els cas de la
runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït.
És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar d’una
matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat.
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-

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen es recomana derivar els residus cap a plantes de transferència
properes, on es faci la separació per tipologies i des d’on el residu pugui ser lliurat a un gestor autoritzat per a la seva
valorització o dipòsit.

(3) Escenari: ventall d’operacions i d’instal·lacions destinades a la gestió dels residus. Una obra te dos escenaris de gestió, l’escenari de gestió intern i l’extern.
-

-

-

L’apartat, “Escenaris de gestió i escenari final”, haurà d’incloure:
- Escenari extern: opcions de gestió per a cada tipologia de residu (plantes de valorització - plantes de transferència dipòsits controlats).
- Escenari intern: opcions de reutilització, valorització i eliminació dels residus a l’emplaçament de l’obra; descripció i
prescripció del funcionament i de la ubicació de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge i per a les operacions
internes de gestió.
Com a mínim caldrà deixar constància de:
- Tipus de separació selectiva i nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de
residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc.
- Localització dels punts de l’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat.
- Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, maneig i, en el seu cas, altres operacions de gestió
dels residus de la construcció i demolició dintre de l’obra. Posteriorment, aquest plànols podran ser objecte d’adaptació a
les característiques particulars de l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la direcció facultativa de l’obra.
- Les prescripcions dels plecs de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb l’emmagatzematge,
maneig i, en el seu cas, altres operacions de gestió de residus de construcció i demolició dintre de l’obra.
- Quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ dels residus petris
generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat portar a abocador.
- Models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.
A continuació s’adjunten, en forma de taula, uns models de fitxa per facilitar la identificació dels escenaris de gestió, interns i
externs, més apropiats per a l’obra a executar.
FITXA D’IDENTIFICACIÓ DELS ESCENARIS INTERNS DE GESTIÓ

1

En el cas d’enderrocs, reformes o rehabilitacions: s’ha detectat la presència d’elements que poden contenir
amiant?

2

L’obra disposa d’espai per poder realitzar la separació selectiva: residus Inerts - residus No Especials - residus
Especials? (Es a dir, 2 contenidors i una zona adequada per a la recepció dels residus Especials disposats en
bidons, contenidors, etc.)

SÍ

NO

(Nota: en cas afirmatiu caldrà complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent)

(Nota: recordem que en cas negatiu, sempre s’haurà de separar els residus Especials o Perillosos de la resta en compliment de la legislació relativa
als residus perillosos, i portar els residus Inerts i No Especials barrejats a una central de transferència, o bé, a un dipòsit de residus No Especials)

3

Es possible disposar d’espai per a la ubicació de diferents contenidors per a la separació selectiva dels residus
No Especials (fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix)?
1 contenidor
2 contenidors
3 contenidors
4 contenidors
5 contenidors
Identificar aquelles partides d’obra que poden admetre àrid reciclat i les quantitats d’àrid
Quantitat
reciclat total que serien necessàries:
(m3)
- Subbase de grava procedent de granulats reciclats
- Rebliment i piconatge de rasa amb graves procedents de material reciclat
- Reblert de rasa o pou per a drenatges amb graves procedents de granulat reciclat
- Estesa de graves per a drenatge, amb graves procedents de granulat reciclat
- Acabat de terrat amb capa de protecció de grava de material reciclat
- Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat
- Altres: (especificar)
TOTAL =
Existeix espai a l’obra i els mitjans necessaris per poder instal·lar una matxucadora mòbil, aplegar i reutilitzar
els residus petris per al seu ús en les partides assenyalades en el punt anterior?

4

5

(Cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament de 3 vegades menor al volum inicial de residus petris)

Observacions sobre l’escenari intern:

6

-

-

Per a seleccionar les opcions externes de gestió, la pàgina Web de l’Agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net)
ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades que existeixen al nostre país. Aquesta via
permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, transvasament o triatge i
abocament en dipòsit controlat).
La consulta pot realitzar-se de dues maneres:
- Directament per codi CER, a partir del vincle existent a la pàgina principal.
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- Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal.
Per als residus inerts (terres i runes) cal seleccionar l’opció “Residus de la construcció”.
La cerca pot realitzar-se per nom d’instal·lació, àmbit territorial, tipus d’instal·lació (dipòsit controlat, reciclatge,
transvasament). L’ordenació dels resultats es pot sol·licitar per nom de gestor o bé per nom de municipi.
Per als residus especials o perillosos, cal seleccionar l’opció “Residus industrials”.
La cerca pot fer-se per nom d’instal·lació, codi de gestor, tipus de gestió, tipus d’instal·lació, mitjançant el codi CER18 del
residu que es vol gestionar, comarca, etc. L’ordenació dels resultats es pot demanar per nom de gestor o bé per nom de
municipi.
Per als residus no especials o no perillosos cal seleccionar l’opció “Residus industrials”.
La cerca pot fer-se per nom d’instal·lació, codi de gestor, tipus de gestió, tipus d’instal·lació, mitjançant el codi CER del residu
que es vol gestionar, comarca, etc. L’ordenació dels resultats es pot demanar per nom de gestor o bé per nom de municipi.

FITXA D’IDENTIFICACIÓ DELS ESCENARIS EXTERNS DE GESTIÓ
7

7.1

7.2

7.3

8

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la
construcció
Distància
Quantitat
Quantitat
Cost
Residus
Gestor
aprox. a
mínima
Impropis
estimada:
gestió
l’obra
acceptada
Tn
m3
Codi
km
(unitats)
%
€
Inerts - IN (Terres i runes)
Reciclatge
Reciclatge
Planta de transferència
Planta de transferència
Planta de transferència
Dipòsit
Dipòsit
Dipòsit
No Especials - NE
Reciclatge:
Reciclatge de metall
Reciclatge de metall
Reciclatge de metall
Reciclatge de fusta
Reciclatge de fusta
Reciclatge de fusta
Reciclatge de plàstic
Reciclatge de plàstic
Reciclatge de plàstic
Reciclatge de paper - cartró
Reciclatge de paper - cartró
Reciclatge de paper - cartró
Planta de transferència
Planta de transferència
Planta de transferència
Dipòsit
Dipòsit
Dipòsit
Especials o Perillosos - ES
Centre de tractament
Centre de tractament
Observacions sobre l’escenari extern:
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FITXA RESUM DE L’ESCENARI INTERN DE GESTIÓ
1

2

Assenyalar el tipus de gestió interna prevista:
Separació dels residus Especials (*) de la resta de residus
Separació selectiva de residus Inerts i No Especials
Residus Inerts i residus No Especials barrejats
Reutilització dels excedents de terres en el mateix emplaçament
Reutilització dels residus petris previ matxuqueig
Indicar la quantitat de residus petris que es preveu matxucar per reutilitzar, posteriorment, en el mateix
emplaçament.

Quantitat
(m3):

(Cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament de 3 vegades menor el volum inicial de residus petris)

3

4
5

6

(*)

.....................
Especificar el tipus de separació selectiva prevista:
Especials - ES (*)
zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
Opció 1
Inerts - IN
1contenidor per Inerts
zona d’aplec per terres
No Especials - NE
1 contenidor per metall
1 contenidor per fusta
1 contenidor per plàstic
1 contenidor per paper i cartró
1 contenidor per cartró – guix
1 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
(Nombre total de contenidors per residus No Especials: .......................)
Especials - ES (*)
zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
Opció 2
Inerts - IN
1 contenidor per Inerts
zona d’aplec per terres
No Especials - NE
1 contenidor per tots els residus No Especials barrejats
Especials - ES (*)
zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
Opció 3
Inerts - IN + No Especials - NE
1 contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)
zona d’aplec per terres
(**) Justificació, en cas d’haver optat per l’opció 3 (1 sol contenidor amb residus inerts i no especials barrejats):
Documents adjunts que afecten a l’escenari intern de gestió, que cal incorporar dintre d’aquest apartat:
- Adjuntar al Pla de Gestió de Residus els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge (ubicació dels
contenidors i zones d’aplec), maneig i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de la construcció i demolició dintre
de l’obra (plantes mòbils, etc.) Posteriorment, aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques particulars
de l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la direcció facultativa de l’obra.
- Adjuntar al Pla de Gestió de Residus les prescripcions dels plecs de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació
amb l’emmagatzematge, maneig i, en el seu cas, altres operacions de gestió de residus de construcció i demolició dintre de
l’obra.
- Adjuntar els models de cartells per senyalitzar els contenidors segons els residus que poden admetre.
Observacions:

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint en compte
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
- Tapar els contenidors i protegir els residus Especials de la pluja, la radiació, etc. i protegir els contenidors dels cops quan
estiguin situats en zones de trànsit per evitar vessaments accidentals.
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de
retenció de líquids per tal d’evitar fuites.
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus perillosos.
- En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a
l’autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.
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7
7.1

7.2

7.3

8

MODEL DE FITXA RESUM DE L’ESCENARI EXTERN DE GESTIÓ
Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la
construcció:
Quantitat estimada:
Gestor
Inerts - IN (Terres i runes)
3
Tones
m
Codi
Reciclatge
Planta de transferència
Dipòsit
Quantitat estimada:
Gestor
Residus No Especials - NE
Tones
m3
Codi
Reciclatge
Reciclatge de metall
Reciclatge de fusta
Reciclatge de plàstic
Reciclatge de paper - cartró
Planta de transferència
Dipòsit
Quantitat estimada:
Gestor
Residus Especials o Perillosos - ES
Tones
m3
Codi
Centre de tractament
Observacions:

MODELS DE CARTELL PER SENYALITZAR ELS RESIDUS SEGONS TIPOLOGIES
(els pictogrames poden descarregar-se de la web de l’Agència de Residus de Catalunya)

INERTS
(RESIDUS ADMESOS: CERÀMICA, FORMIGÓ, PEDRES, ETC. )

CODIS CER: 170107, 170504, 170904, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

NO ESPECIALS - BARREJATS
(RESIDUS ADMESOS: FUSTA, METALL, PLÀSTIC, PAPER I CARTRÓ,CARTRÓ-GUIX)
CODIS CER: 170201, 170407, 170203, 170604, ... (codis admesos en dipòsits de residus No
Especials)
Nota: Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una
separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: fusta, ferralla,
cartró, plàstic, etc.

FUSTA
Codi CER: 170201

FERRALLA
Codi CER: 170407

POREXPAN
Codi CER: 170604

PLÀSTIC FILM
Codi CER: 170203

PAPER I CARTRÓ
Codi CER: 150101

PLÀSTICS (film, tubs,
porexpan,...)
Codi CER: 170203

CABLES ELÈCTRICS
Codi CER: 170401

ESPECIALS
CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus)
Nota: Aquest símbol identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la
zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en
compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors
d’acord amb la legislació de residus Perillosos.
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Complementàriament i per tal d’ajustar la gestió dels principals residus perillosos que apareixen a les obres a allò previst a la
legislació vigent, l’Annex 8 del “Programa de Gestió de Residus de la Construcció a Catalunya”, recull els protocols bàsics de
gestió que cal seguir davant l’aparició d’amiant i d’altres residus emergents, com CFC’s i HCFC’s4.
4

( ) Clorofluorocarburs i hidroclorofluorocarburs respectivament. Ambdós gasos són responsables d’impactes ambientals considerables, relacionats amb la pèrdua de la capa d’ozó
estratosfèrica i amb l’efecte hivernacle.
7.3.5.04.04 Pressupost
Concreció final del cost associat a la gestió de residus de construcció i enderroc i traducció en una partida pressupostària, tal
i com succeeix a l’actualitat amb la partida de Seguretat i Salut a les obres. Aquesta valoració formarà part del pressupost del
projecte com a capítol independent.
Detalls del cost associat a la gestió de residus de construcció i enderroc i traducció en una capítol pressupostari, tal i com
succeeix a l’actualitat amb Seguretat i Salut a les obres. Aquesta valoració formarà part del pressupost del projecte executiu
com a capítol independent.
Les partides que caldrà detallar estaran relacionades amb:
- La classificació dels residus d’acord amb l’escenari de separació selectiva triat.
- Subministrament d’equips de gestió.
- El cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix o de trituració.
El cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a centrals de reciclatge,
centrals de transferència o dipòsits controlats.
7.3.5.05 Implantació del sistema de gestió documental dels residus de la construcció i demolició
El sistema documental de gestió dels residus de la construcció i demolició pretén garantir el control de tots els residus
generats, així com la traçabilitat de la seva gestió. Els principals elements que l’integren són:
A. Document d’acceptació
B. Document de seguiment
C. Certificat de gestió de residus de la construcció i demolició
A - Document d’acceptació. Aquest document ha de subscriure’s entre el posseïdor dels residus de l’obra i el gestor de residus. Recull
la identificació del posseïdor del residu, els diferents residus que s’han previst al Pla de Gestió de Residus a l’Obra i el gestor que
n’assumirà la seva gestió. Caldrà que existeixin tants documents d’acceptació com gestors diferents als quals es destinaran els
diferents residus.
Els documents d’acceptació hauran de lliurar-se a l’ens local abans del retorn de la fiança, tal i com recull el Decret 161/2001,
de 12 de juny. Preferentment, el nou model de gestió proposa que aquests s’incloguin junt amb la documentació que cal
lliurar a l'ens local per a l’obtenció de la llicència d’obres.
B - Document de seguiment. Acompanyarà el residu a gestionar i permetrà identificar els agents que intervenen en la seva gestió, des
del seu origen fins al seu destí final. Funcionarà de forma semblant al del full de seguiment que s’utilitza en la gestió dels residus
industrials a Catalunya i inclourà:
La identificació del productor i posseïdor del residu.
L’obra de la qual prové el residu de construcció i demolició i el número de llicència.
La quantitat - en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible - de residu a gestionar i la seva codificació
d’acord amb el CER.
La identificació del gestor autoritzat al qual es destinarà el residu. En cas que el gestor només assumeixi la recollida,
emmagatzematge, transferència o transport, però no la valorització o eliminació del residu, el document haurà d’incorporar la
identificació del gestor final.
C - Certificat de gestió de residus de la construcció i demolició. Serà emès per part del gestor autoritzat, qui el cedirà al posseïdor de
residus de la construcció i demolició, a fi de que el productor de residus pugui acreditar davant l’ens local on ha tramitat la llicència
d’obra la gestió adient dels residus generats i, així, recuperar la fiança dipositada, en compliment del que preveu el Decret 201/1994, de
26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. Aquest certificat
acreditarà la gestió dels residus rebuts pel gestor, tot identificant les dades del productor i el número de la llicència de l’obra de
procedència. En cas de ser gestor autoritzat que no assumeix la valorització o eliminació d’aquells residus, igualment se’n
responsabilitzarà de fer arribar al posseïdor els certificats corresponents als processos de valorització o eliminació finals.
-

Addicionalment i entre les obligacions del gestor de residus de la construcció i demolició, també s’hi trobarà la de formalitzar
una declaració de residus de la construcció i demolició amb caràcter anual.

-

La Figura 4 mostra el funcionament del sistema documental de gestió dels residus de la construcció i demolició, amb els
fluxos d’informació que hi tenen lloc i els agents que hi intervenen. Per clarificar-ne la comprensió, s’han diferenciat amb
colors els fluxos que tenen lloc abans o després de la gestió dels residus, així com els formats de les línies que designen
aquests fluxos: línia contínua (vinculada al compliment de les obligacions dels gestors de residus) i línies discontínues
(implicades en els tràmits necessaris per a la devolució de la fiança).
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DOCUMENT D’ACCEPTACIÓ DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (A)

-

DOCUMENT DE SEGUIMENT DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (B)

El certificat de gestió (C) serà directament emès pels gestors de residus segons el format que ells ja venen utilitzant, si bé
haurà de contenir, com a mínim:
- la identificació del productor,
- el número de la llicència de l’obra de procedència,
- els codis de residus gestionats,
- les quantitats de residus gestionats.
Model de gestió documental aplicat als residus de la construcció i demolició
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7.3.6 - Documents de referència en matèria de manipulació de l’amiant i altres residus emergents
En aquest apartat, s’adjunten un seguit d’informacions i recomanacions relatives a la gestió de determinats residus perillosos.
Particularment, els criteris al·ludeixen al tractament específic que mereixen l’amiant i els gasos de les famílies dels CFC’s i
HCFC’s. Convé destacar que, a banda de la seva perillositat, per a ambdues tipologies de residus existeix a la legislació
l’obligació explícita d’ésser separats i específicament tractats.
7.3.6.01 El tractament de l’amiant a les obres de construcció i demolició i a les instal·lacions de gestió
A continuació es despleguen les obligacions i les recomanacions per al tractament de l’amiant en els dos àmbits per als quals
té aplicació aquesta primera part de l’annex: les obres de construcció i demolició i les instal·lacions de gestió de residus.
7.3.6.01.01 Obres de construcció i demolició
En el marc de les obligacions ja previstes en matèria de seguretat i salut a les obres, en virtut del Reial Decret 1627/1997, de
24 d’octubre, i amb caràcter més recent, han estat aprovades les obligacions vigents per a tots aquells treballs amb risc
d’exposició a l’amiant, d’acord amb el Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.
De forma sintètica, aquest Reial Decret estableix l’obligatorietat de realitzar una inspecció prèvia a totes les obres per a les
quals esdevé d’aplicació - operacions de l’article 3.1 del Reial Decret, entre les que s’hi troben els treballs de demolició, de
manteniment i reparació, de desmantellament...-. Particularment, destaca la consideració de l’article 10.2 del Reial Decret,
per la qual “[...] si existeix el menor dubte sobre la presència d’amiant en un material o en una construcció, hauran
d’observar-se les disposicions d’aquest Reial Decret que resultin d’aplicació”.
En cas que aquesta identificació conclogui en un resultat positiu, qualsevol empresari que intervingui en la gestió de l’amiant
haurà d’estar registrat en el Registre d’Empreses amb Risc per Amiant (RERA) de la Comunitat Autònoma corresponent, així
com haurà d’establir un pla de treball que inclogui les mesures i precaucions a adoptar per dur a terme la gestió de l’amiant
amb garanties per a la salut i la seguretat dels treballadors.
Val a dir que es diferenciaran dos plans de treball diferents, en funció de la durada i característiques del treball amb l’amiant:
7.3.6.01.01.01 Pla de treball específic
Pla de treball específic. L’ha de redactar qualsevol empresa que vagi a realitzar un determinat treball amb amiant o amb
algun altre material que el contingui. Val a dir que en cas que l’empresa realitzi plans de treball successius, aquests podran
referir-se a aquelles dades que romanguin inalterades i que ja han estat recollides en plans anteriors.
7.3.6.01.01.02 Pla de treball genèric
- Pla de treball genèric. Per a aquelles empreses que realitzen operacions amb amiant o amb materials que el contenen especialment en els casos de manteniment i reparació - i quan es tracti de treballs de curta durada amb presentació
irregular o no programables amb antelació, l’empresari podrà substituir el pla de cada treball per un pla únic, de caràcter
general, referit al conjunt d’aquestes activitats, en el qual es continguin les especificacions a tenir en compte en el
desenvolupament dels treballs. Cal apuntar que aquest pla haurà de ser actualitzat quan canviïn significativament les
condicions d’execució dels treballs.
També serà factible que les empreses que no es troben registrades i eventualment hagin de manipular amiant puguin
subcontractar els serveis a una empresa degudament registrada al RERA. En aquest cas, l’empresa contractant haurà
d’assegurar que l’empresa que realitzarà els treballs disposa del pla de treball adient i n’haurà d’obtenir una còpia, un cop el
pla sigui aprovat per l’autoritat laboral competent.
Un cop presentat el pla específic o únic per part de l’empresa interessada, el procés de resolució i notificació serà de 45 dies.
En cas de no rebre cap notícia, l’empresa haurà d’entendre el pla de treball com a aprovat.
7.3.6.01.02 Actuació front a la identificació de la presència d’amiant
Seqüència d’actuació front a la identificació de la presència d’amiant
al material d’entrada a la instal·lació de gestió
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7.3.7 - La gestió a les obres d’altres residus emergents: CFC’S i HFC’S.
En aquesta segona part, s’identifica una altra tipologia de residus d’impacte ambiental considerable i que habitualment poden
trobar-se a les obres de demolició i rehabilitació. L’interès principal del document estreba en clarificar les obligacions que
existeixen pel que fa a la recuperació d’aquests compostos contaminants i les vies a seguir per tal de garantir-ne el
compliment.
7.3.7.01 Descripció i introducció als CFC i HCFC
Els clorofluorocarburs (CFC en endavant) són compostos que es van començar a utilitzar com a refrigerants en aparells d’aire
condicionat i frigorífics, per després ampliar-se progressivament a altres usos com esprais, aïllaments (agents inflants de les
escumes de poliuretà i de poliestirè extrudit), pintures i dissolvents. El seu ús va ser prohibit a l’any 1995 pel seu efecte sobre
la destrucció de la capa d’ozó. Van ser substituïts pels hidroclorofluorocarburs (HCFC), una altra tipologia de menor impacte
en la destrucció de l’ozó però que també està sent substituït progressivament per altres substàncies de menor impacte i amb
propietats similars.
El Reglament 2037/2000, del Parlament Europeu i del Consell, del 29 de juny de 2000 defineix quines són les substàncies
que esgoten la capa d’ozó i les classifica en diferents grups, entre els quals s’hi troben els CFC, els HCFC i els HFC.
D’altra banda, també existeixen estudis que demostren la influència dels CFC, HCFC i HFC en l’efecte hivernacle i, per
extensió, en l’escalfament global del planeta.
Malgrat actualment totes aquestes substàncies estan prohibides, el problema radica en les grans quantitats de CFC encara
presents en els aparells amb una vida útil relativa extensa (aparells de refrigeració, frigorífics, congeladors, etc. que poden
funcionar entre 10 o 15 anys). Succeeix el mateix amb els HCFC, que es prohibiren poc temps després.
A efectes del CER, aquells aparells o materials que contenen aquests compostos constitueixen residus perillosos, tal i com
recull l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i
la llista europea de residus. En particular, els codis que els identifiquen són:
Tipologies de CFC, HCFC i HFC (hidrofluorocarburs) d’acord amb els codis del Catàleg Europeu de Residus.

Grup

Subgrup

Codi CER

Descripció

14. Residus de dissolvents, refrigerants i
propel·lents orgànics (excepte els capítols
07 i 08)

1406. Residus de dissolvents,
refrigerants i propel·lents d’escuma i
aerosols orgànics

140601*

CFC, HCFC i HFC

16. Residus no especificats en cap altre
capítol de la llista

1602. Residus d’equips elèctrics i
electrònics

160211*

Equips rebutjats que
contenen CFC, HCFC i HFC

17. Residus de la construcció i demolició
(inclosa la terra excavada de zones
contaminades)

1709. Altres residus de construcció i
demolició

170903*

Altres residus de construcció i
demolició (inclosos els residus
mesclats) que contenen
substàncies perilloses

20. Residus municipals (residus domèstics
i residus assimilables procedents dels
comerços, indústries i institucions)

2001. Fraccions
manera selectiva

200123*

Equips rebutjats que contenen
CFC

recollides

de

Font: CONSLEG: 2000D0532-01/01/2002
- De forma més concreta i d’acord amb el que recull l’esborrany del Plan Nacional Integrat de Residus 2007-2015 en el seu annex II (II
Pla Nacional de Residus Perillosos 2007-2015), els residus específics que comprenen aquests codis són:
- LER 14: comprèn els CFC i HCFC que no figuren en els codis 16 i 20 i que constitueixen refrigerants i propel·lents
orgànics (excepte els capítols 07 i 08), incloent els residus de dissolvents, refrigerants i agents inflants d’escumes i
aerosols orgànics.
- LER 16: abraça tots aquells residus que no han estat inclosos en cap altre codi CER i, entre d’altres, els residus
d’aparells elèctrics i electrònics que puguin contenir CFC, HCFC i HFC.
- LER 17: inclou aquells residus perillosos resultants d’obres de construcció i demolició que poden contenir CFC, HCFC i
HFC.
- LER 20: només es consideraran residus perillosos dintre d’aquest codi aquells que es recullen en instal·lacions
dissenyades a tal efecte (deixalleries, ecoparcs, etc.) com a tals en llocs específicament dissenyats. I quant als CFC,
HCFC, HFC només hi seran presents en aquells equips ja utilitzats i rebutjats.
7.3.7.02 Marc legislatiu
Recull normatiu amb afectació sobre l’ús i comercialització de CFC, HCFC i HFC.
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7.3.7.03 Elements susceptibles de contenir CFC, HCFC i HFC a les obres de construcció i enderroc
Entre les substàncies que recull el Protocol de Montreal amb afectació sobre la destrucció de la capa d’ozó, a continuació s’hi
recullen aquelles que es poden trobar més sovint a les obres de construcció i enderroc:
- Equips de refrigeració i aire condicionat/bombes de calor domèstiques i comercials, quan contenen substàncies de
l’annex A del Protocol com a materials refrigerants i/o aïllants del producte: frigorífics, congeladors, deshumidificadors,
refredadors d’aigua, màquines productores de gel, equips d’aire condicionat i bombes de calor.
- Productes en aerosols (excepte productes mèdics).
- Extintors, taulells i cobertes de canonades aïllants.
- Polímers.
A continuació s’expliquen les aplicacions concretes en el sector de la construcció i les implicacions ambientals associades a
cadascuna d’elles.
Durant la fase d’execució de l’obra
Poden alliberar-se HCFC durant la fase d’acabats si s’han escollit productes que contenen dissolvents que incorporen
aquests tipus de compostos, com pintures, vernissos, adhesius, etc.
En qualsevol cas, les mesures a adoptar per prevenir el seu alliberament es poden consultar a l’apartat de Bones pràctiques.
Durant la fase d’enderroc
Els CFC i els HCFC poden alliberar-se a partir de:
- Equips d’extinció d’incendis anteriors al 1995 i encara en funcionament.
- Equips frigorífics i aparells d’aire condicionat posats al mercat abans de 1995 i HCFC comercialitzats amb data posterior.
Els efectes d’aquests refrigerants sobre la capa d’ozó es produeixen quan són alliberats a l’atmosfera, atès que en condicions
normals treballen en circuit frigorífic tancat.
Per tant, el problema radica bàsicament en el procés de gestió dels residus d’aquestes instal·lacions i aparells una vegada
han esdevingut obsolets o quan formen part d’un edifici que s’ha d’enderrocar. Mentre els líquids refrigerants que contenen
CFC o HCFC estan confinats dintre dels conductes estancs (és a dir, en condicions normals) no poden reaccionar
químicament. Tanmateix, depenent de la seva manipulació durant les tasques d’enderroc i de la seva gestió al final de la
seva vida útil, es pot produir un alliberament que contribueixi a la degradació de la capa d’ozó.
Com succeïa durant la fase d’execució, les mesures a adoptar per prevenir el seu alliberament es poden consultar a l’apartat
de Bones pràctiques.
a. Poliuretans (PU)
El poliuretà utilitzat com a aïllant tèrmic requereix uns agents escumosos o inflants com ara HCFC, HFC, pentens i CO2. Però
des de l’1 de gener de 2004 està prohibit l’ús de HCFC en aquesta aplicació.
Cal tenir en compte que el poliuretà projectat presenta la dificultat de ser recuperat al final de la seva vida útil, ja que
generalment es troba adherit químicament als tancaments condicionant la reciclabilitat dels elements als quals està adherit.
- Aplicació en la construcció:
- Poliuretà projectat com a aïllant tèrmic per tancaments verticals exteriors (façanes) i tancaments horitzontals exteriors
(cobertes) habitualment no transitables.
- Escuma rígida per a aïllant tèrmic de tancaments verticals i horitzontals exteriors (façanes i cobertes); utilitzat també
per a la fabricació de panells tipus sandvitx (panells prefabricats de formigó, panells d’acabat metàl·lic per façanes o
cobertes), etc.
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- Escuma rígida aïllant per instal·lacions de refrigeració comercials.
b. Poliestirè extrudit (XPS)
El poliestirè extrudit utilitzat com a aïllant tèrmic requereix uns agents escumosos o inflants com ara hidrocarburs fluorats
halògens (HCFC, HFC) o CO2. Però des de l’1 de gener de 2004 està prohibit l’ús de HCFC en aquesta aplicació.
L’escuma rígida de poliestirè extrudit s’aplica a la construcció en tancaments verticals exteriors (façanes) i tancaments
horitzontals exteriors (cobertes).
c. Refrigerants (frigorífics, congeladors i aires condicionats)
L’any 1995 es va prohibir fabricar aparells refrigerants amb CFC, però atenent a la seva vida útil, encara es preveu puguin
trobar-se durant alguns anys més.
Els aparells refrigerants fabricats posteriorment a l’any 1995 contenen HCFC com a element substitutiu; no obstant això, l’any
2010 també entrarà en vigor la prohibició d’aquests compostos. I és previst que els gestors d’aquests residus els acceptin
fins al 2025 a causa de la vida útil. Cal dir en aquest sentit que la majoria de bombes de calor que existeixen a Espanya
actualment utilitzen el R22, el HCFC més comú.
d. Extintors
El Reglament (CE) 2037/2000 va prohibir la producció i ús d’aparells d’extinció d’incendis amb halons, excepte per als usos
crítics que exposa a l’annex VII del citat reglament. Quant als seus substituts, gasos inerts i gasos halogenats com ara HFC i
HCFC, els últims dels quals es prohibiran a partir del 2010.
7.3.7.04 Bones pràctiques per gestionar els elements susceptibles de contenir CFC’s i HCFC’s (i altres substàncies perilloses)
Durant la fase d’execució de l’obra i durant la fase d’enderroc és necessari considerar una sèrie de bones pràctiques per a
gestionar correctament els elements susceptibles de contenir substàncies perilloses, com és el cas dels CFC o HCFC, a
banda de les obligacions que en matèria de la seva gestió ja preveu la legislació vigent.
Per una part, s’ha de tenir coneixement de les limitacions en l’ús d’aquests components en productes de la construcció; per
altra part, cal aplicar les regulacions que afecten als productes de la construcció que contenen substàncies perilloses. I, més
concretament, l’encarregat o cap d’obra ha d’estar format convenientment pel que fa al significat i la interpretació de:
- Els símbols de perillositat que identifiquen els productes perillosos i la incompatibilitat entre símbols a l’hora
d’emmagatzemar els productes i els residus dels envasos que els contenen.
- El significat de les frases de risc i el significat de les frases de prudència (les primeres que indiquen els riscs específics
atribuïts a les substàncies i preparats perillosos i estan precedides per la lletra R; les segones mostren consells relatius a
les substàncies i preparats perillosos i estan precedides per la lletra S). Aquestes frases estan regulades pel Reial Decret
363/1995, de 10 de març de 1995, pel qual es regula la notificació de substàncies noves i classificació, envasat i
etiquetatge de substàncies perilloses.
- Les fitxes de dades de seguretat que el fabricant te l’obligació de subministrar al consumidor d’un producte o substància
perillosa i que tenen l’objectiu de:
- Proporcionar les dades que permetin identificar el producte i el responsable de comercialitzar-lo, per poder fer-li
consultes en cas d’emergència.
- Informar sobre els riscos i perills del producte.
- Formar l’usuari sobre el comportament i les característiques del producte, la correcta utilització (manipulació,
emmagatzematge, eliminació, etc.), els controls d’exposició, els sistemes de protecció (individual o col·lectiva) i les
actuacions a realitzar en cas d’accident, com ara l’ús d’extintors adequats contra incendis, el control i la neutralització
de vessaments, etc.
Bones pràctiques durant la fase d’execució de l’obra.
La fitxa de dades de seguretat, tant per a substàncies com per a preparats, ha de ser facilitada al destinatari de forma
gratuïta, mai més tard del primer lliurament del producte perillós. Es recomana, però, sol·licitar-la amb antelació per tal de
poder prendre les mesures necessàries per a la prevenció de possibles riscos en la seva utilització relatius a la salut, la
seguretat i el medi ambient en el lloc de treball.
El fabricant, l’importador o el distribuïdor pot facilitar aquesta fitxa en paper o de forma electrònica i ha de fer partícip el
destinatari de qualsevol nova informació pertinent sobre el producte.
7.3.7.04.01 Escumes d’aïllament projectat
Des de l’any 2004, els productes de la construcció no poden contenir agents a base de HCFC i els CFC estan prohibits des
de 1995.
Cal tenir en compte, però, que la posada a l’obra d’aquestes escumes es basa en la barreja in situ de dos components
continguts en dues ampolles que contenen altres substàncies perilloses. La gestió dels envasos s’ha de fer mitjançant un
gestor autoritzat a tal efecte, i per norma general, acostumen a ser les mateixes empreses instal·ladores les que
s’encarreguen de gestionar les ampolles d’acord amb els criteris que estableix la legislació vigent.
S’han d’utilitzar gestors d’aquests residus que disposin de les tecnologies adequades per fer una recuperació eficient,
reutilitzar o destruir els fluorocarburs (FC) d’aquestes escumes.
7.3.7.04.02 Substàncies amb dissolvents (pintures, vernissos, adhesius)
L’ús de dissolvents amb HCFC està prohibit des del gener de 2002 i i els CFC estan prohibits des de 1995. No obstant això,
les pintures, vernissos i adhesius poden contenir altres substàncies perilloses. D’aquí que es recomani utilitzar preferentment
productes avalats amb alguna mena d'ecoetiqueta que garanteixi un millor comportament ambiental o pintures de baix
impacte ambiental (pintures en pols, pintures de sílice o de calç, pintura plàstica, de làtex o les pintures vegetals).
Alguns dels dissolvents usats en les pintures, sobretot els derivats del petroli, són residus especials i altament contaminants,
de manera que els dissolvents usats han de tractar-se a les instal·lacions degudament autoritzades per l’Agència de Residus
de Catalunya. Els dissolvents usats poden reciclar-se mitjançant la destil·lació o rectificació. L’empresa que efectuï
operacions de recollida i transport de dissolvents usats també ha d’estar autoritzada.
Els envasos d’aquestes substàncies s’han de gestionar d’acord amb la legislació vigent relativa als residus perillosos i
mitjançant gestors autoritzats a tal efecte.
7.3.7.04.03 Equips de refrigeració

07-3_Residus Estudi Gestió 70-14.doc07-3_Residus
Estudi Gestió 70-14.doc

- 19 -

-

L’ús de refrigerants amb HCFC està prohibit des de gener de 2004 i i els CFC estan prohibits des de 1995. No obstant això,
l’ús d’HCFC en tasques de manteniment i de reparació dels equips de refrigeració està permès fins l’1 de gener del 2010.
Les tasques de manteniment s’han de realitzar per instal·ladors especialitzats que hauran de gestionar els residus que
generen, tal i com especifica la legislació vigent.
Bones pràctiques durant la fase d’enderroc.
Abans d’iniciar les tasques de demolició cal eliminar de l’edifici a enderrocar tots aquells elements susceptibles de contenir
CFC, HCFC o d’altres substàncies perilloses.
Els materials tòxics continguts en els edificis/estructures a enderrocar han de ser eliminats selectivament, mantenint totes les
mesures de prevenció de riscos laborals, amb la finalitat de:
- Assegurar una gestió adequada.
- No convertir en perillosos aquells residus que no ho són (recordem que quan un residu no perillós és contaminat per un
que sí que ho és, aquest esdevé perillós i s’ha de gestionar com a tal).
- Garantir la reciclabilitat dels residus reciclables.
A continuació s’exposen bones pràctiques específiques per equips d’extinció d’incendis i per equips de refrigeració
susceptibles de contenir CFC, HCFC o HFC:
- És recomanable realitzar una primera inspecció de l’edifici on es duu a terme l’obra, a fi d’identificar quins són els aparells
i màquines susceptibles de contenir aquests tipologia de substàncies. En conseqüència, allò preferible és que aquesta
inspecció sigui realitzada per un tècnic competent i degudament acreditat.
- Un cop s’identifiquen aquells equips que contenen CFC, HCFC i/o HFC - tal com equips d’extinció d’incendis i equips de
refrigeració (frigorífics, congeladors i equips d’aire condicionat) -, cal esbrinar el procés adequat per a l’extracció de les
substàncies esmentades.
- En gran part d’aquests equips, no podrà realitzar-se cap manipulació amb anterioritat a l’extracció del gas, el qual cal
extreure mitjançant màquines de recuperació. Aquesta extracció ha de realitzar-se a uns envasos adients que són
subministrats pels gestors de residus autoritzats per al tractament d’aquests gasos.
- Un cop realitzada l’extracció per part del tècnic qualificat, l’envàs que conté el gas ha d’adreçar-se a gestor autoritzat
mitjançant un transportista també autoritzat. També caldrà extreure la resta de residus líquids que pugui contenir l’aparell
que contenia els CFC, HCFC i/o HFC, (p. e. olis) i manipular-lo a fi de recuperar el màxim de components susceptibles
d’ésser recuperats i reutilitzats o reciclats.
- Finalment i de forma homòloga a com succeeix amb la resta de residus industrials, caldrà donar compliment a les
obligacions documentals vinculades a la gestió dels diferents residus, de manera que se subscrigui el full de seguiment
corresponent per a garantir-ne la traçabilitat, i se n’obtingui el certificat de gestió pertinent, que acreditarà al productor un
tractament ambientalment adequat dels CFC, HCFC i HFC, així com de la resta de residus.
7.3.8 - Tipologia de residus generats
7.3.8.01 Composició bàsica dels residus de la construcció
El factor condicionant de la composició dels residus de la construcció i demolició depèn directament del tipus d’activitat
generadora del residu. Aquestes activitats inclouen l’enderroc i la demolició, la construcció d’obra nova, les activitats de
rehabilitació, la obra pública, les activitats d’excavació i les obres menors.
7.3.8.01.01 Activitats d’enderroc i demolició
L’enderroc segueix sent la principal font de producció de residus de la construcció i demolició. La massa completa de l’edifici
o estructura enderrocada passa a ser residu, exceptuant aquells elements i materials que s’extreuen del flux general amb
l’objecte de ser reutilitzats o valoritzats. La composició del residu obtingut depèn, bàsicament, de tres factors:
Composició de l’edifici o estructura: els materials resultants de la demolició d’un edifici depenen de l’època en què
aquest es va construir. Així doncs, poden predominar els materials petris, els ceràmics, els d’obra de fàbrica o els de
formigó i, per la mateixa raó, hi haurà una major o menor utilització d’elements de fusta estructural, d’elements i
cobertes d’amiant, de certs metalls com el plom o el ferro, de vidre, de diversos tipus de plàstics (PVC) i d’altres
materials.
Ús de l’edifici: el fet que un edifici hagi estat utilitzat per una activitat o un altra comporta riscos per a la contaminació de
la massa i la composició dels residus d’enderroc amb els elements i materials abandonats (residus industrials, equips o
instal·lacions susceptibles de contenir substàncies perilloses, mobiliari, etc.).
Tècniques d’enderroc: la neteja prèvia dels elements abandonats de l’edifici, la demolició intensiva o selectiva i el grau
de selecció i desmuntatge són factors directament relacionats amb la composició del residu resultant de l’enderroc.
7.3.8.01.02 Activitats de construcció d’obra nova
La producció de residus de nova construcció està estretament relacionada amb els dos factors següents:
- Tipus d’edificació: la construcció d’edificis no residencials tals com indústries, hotels i oficines empra una major quantitat
d’elements constructius industrialitzats i prefabricats, que generen menys residus sobrants, tot i que convé considerar la
possibilitat d’utilitzar materials i elements específics generadors de residus perillosos. En general, la construcció
residencial genera un major volum de materials petris sobrants i d’envasos i embalatges.
- Fases constructives:
Fonaments i estructura: en aquesta fase, s’acostumen a generar pocs residus sòlids que sovint es reutilitzen en la
mateixa obra. Entre aquests residus destaquen les restes de formigó d’escapçat de pilars, les restes d’armadura i
filferro i les fustes d’encofrar. Cal considerar, per altra banda, els fluids procedents del rentat de formigoneres i
sobrants, que s’han de gestionar fora de l’obra.
Coberta i tancament de façana: en aquesta fase de construcció, la varietat de residus generats és força àmplia.
Entre els residus més comuns, s’hi troben els embalatges, les restes de làmines asfàltiques i materials aïllants o els
sobrants i restes de ceràmics, morters i altres materials petris.
Acabats: en aquesta fase de construcció també es generen una gran varietat de residus. D’entre els que més sovint
s’hi troben, destaca el guix i els materials compostos a base de guix, el morter, els ceràmics, l’acer galvanitzat, les
pastes de segellat, les pintures, els fluids de polir paviments i els envasos i embalatges.
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7.3.8.01.03 Activitats de rehabilitació
Les obres de rehabilitació i reforma produeixen una mescla de residus típics del rebuig d’edificació i de la demolició selectiva,
depenent del tipus d’obra i de l’edifici. En general, quan existeixen elements singulars fàcilment valoritzables, tals com
paviments hidràulics antics, baranes de forja o teules ceràmiques manuals, s’usen tècniques de descontrucció i reutilització
en part d’aquestes obres.
7.3.8.01.04 Obra pública
Les obres públiques mereixen una consideració especial, tant per la seva importància, com per les característiques
intrínseques. En general, aquest tipus d’obres no produeixen quantitats importants de residus i, quan ho fan, es procura
reutilitzar en l’obra mateixa.
7.3.8.01.05 Activitats d’excavació
Les obres d’excavació generen terres que poden ser reutilitzades directament en reblerts a la mateixa obra o en altres obres
properes.
7.3.8.01.06 Obres menors
Els residus generats en obres menors i en petites reformes domiciliàries tenen la consideració de residus municipals i, per
tant, poden ser gestionats mitjançant les deixalleries municipals. La composició dels residus generats en aquest tipus
d’activitats és equivalent a la composició dels residus generats en activitats de reforma i manteniment i, quant als materials,
són majoritàriament materials ceràmics i guix.
7.3.8.02 Residus voluminosos i perillosos en el flux de residus de la construcció
El desenvolupament del primer Programa de residus de la construcció i demolició a Catalunya (PROGROC 1995-2000) i
l’aplicació progressiva de la normativa sobre gestió de residus industrials han permès separar gairebé la totalitat de fluxos
d’aquest tipus de residus i reduir de manera molt significativa les mescles de residus que es produïen antigament.
La presència de residus voluminosos i perillosos en l’actual flux de residus de la construcció i demolició a Catalunya és degut
a les fraccions d’aquest tipus que es generen en la construcció, enderroc i rehabilitació, provinents dels components que
formen l’estructura o edifici, dels treballs que s’hi realitzen o d’elements i mobles abandonats en els edificis i terrenys.
Segons un informe elaborat per l’ITeC, els materials potencialment perillosos que es manipulen més sovint en les obres de
construcció i demolició són els que s’enumeren en la següent taula:
Materials potencialment perillosos que es manipulen en les obres de construcció i demolició
Fase
d’activitat
Estructura

Construcció

Coberta

Acabats

Materials potencialment perillosos
- Aigua bruta amb beurada de ciment Pòrtland
- Restes d'olis desencofrants, productes de curat i els
envasos que els contenen
- Oli de maquinària
- Restes de productes bituminosos que contenen
quitrà d’hulla
- Dissolvents
- Pots i llaunes buits de pintures i vernissos
- Sobrants de pintura, hidrofugants, vernissos i
dissolvents
- Restes de productes antioxidants
- Restes d'adhesius (coles, resines, etc.) i els envasos
que els contenen
- Pinzells i corrons impregnats amb pintures
- Líquids per polir el terra
- Àcids per acabats de formigó arquitectònic
- Detergents bàsics o àcids de neteja de façanes
- Envasos d’aerosols

Tipus
d’activitat

Fase
d’activitat

Estructura

Materials potencialment perillosos
- Sòls contaminants
- Proteccions individuals en l'eliminació d'amiant
(filtres, granotes, caretes, etc.)
- Flocatge amb amiant d'estructures metàl·liques
- Fusta tractada amb conservants

Coberta

Enderroc

Tipus
d’activitat

Instal·lacions

Tancaments

Acabats

- Plaques de fibrociment
- Calorifugat de canonades amb amiant
- Canonades i baixants de fibrociment amb
amiant
- Dipòsits de fibrociment amb amiant
Equips
d'aire
condicionat
amb
clorofluorocarburs
- Tubs fluorescents
- Làmpades de vapor de mercuri
- Parallamps radioactius
- Detectors iònics de fum
- Transformadors elèctrics amb PCB o PCT
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb
amiant
- Revestiments pintats amb pintures que
contenen metalls pesants (crom, plom, cadmi,
etc)
- Plaques de cel ras que contenen amiant
- Paviments vinílics que contenen amiant
- Productes de decapatge de pintures

-

Aquest llistat convé completar-lo amb tres tipus de residus més que poden ser o no tòxics, perillosos i voluminosos:
- En la construcció, residus d’envàs i embalatges de productes contaminants.
- En l’enderroc, qualsevol element, material o substància abandonada en l’edifici.
- En l’excavació, la presència de sòls contaminants i antics abocaments.
7.3.8.03 Activitats productores dels residus de la construcció
El PROGROC és una eina que ha de servir per incidir sobre les activitats generadores de residus de la construcció i
demolició de forma que adoptin les mesures necessàries per incorporar progressivament pràctiques ambientals en la
producció i gestió dels residus.
En l’actualitat, la realitat és que la planificació i l’execució dels treballs en les obres de construcció i demolició no estan encara
influenciades pels factors mediambientals. Cal esmentar, però, que les empreses que han implantat sistemes de qualitat
ambiental han tingut en compte els processos de prevenció i valorització en les obres.
En general, la planificació i l’execució dels treballs en les obres de construcció i demolició es caracteritza de la següent
manera:
7.3.8.03.01 Activitats de demolició i enderrocs selectiu
En la majoria de casos, l’enderroc s’efectua en el moment en què un solar es vol preparar per a una nova construcció.
L’enderroc és, per tant, una partida o subcontracte de la construcció, on prima la velocitat en l’execució i l’economia.
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La pràctica totalitat dels enderrocs que es realitzen utilitzen tècniques intensives basades en maquinària pesada. Aquestes
tècniques transformen l’edifici en una massa heterogènia de runes, formada per una gran varietat d’elements i materials que
estan continguts en l’edifici.
En general, les tècniques intensives són adequades per als edificis construïts fins a principis del segle vint, a causa de les
seves característiques constructives, caracteritzades per l’ús de pocs materials diferents i de poca resistència. Tanmateix,
més del 95% dels enderrocs que es duen a terme actualment són intensius.
Les tècniques d’enderrocament menys intensives i la demolició més o menys ordenada només es produeix parcialment quan
aquesta és subvencionada o quan els propietaris dels edificis tocants o les normatives municipals ho exigeixen. Actualment i
fins i tot en aquests casos, tampoc no es procedeix a una classificació dels residus un cop generats, sinó que es tornen a
mesclar en el moment de la seva càrrega i transport a l’exterior.
7.3.8.03.02 Activitats de nova construcció
La majoria de les activitats de nova construcció de tipus residencial i no residencial que es duen a terme a Catalunya es
realitzen a través de diferents tipus de promotors privats. En primer lloc, s’hi troben els promotors - constructors, que són els
que abasten la pràctica totalitat del procés; en segon lloc, s’hi troben els promotors - “project manager”, que subcontracten la
major part de les operacions; i per últim, els promotors que únicament gestionen el capital.
Normalment, el constructor - denominat contractista a l’àmbit empresarial - no acostuma a ser el realitzador directe del
conjunt de l’obra, sinó que subcontracta la majoria de les diverses partides a empreses especialitzades. El contractista
principal s’encarrega de contractar la neteja general de l’obra i formalitzar en les subcontractes els aspectes concrets relatius
a l’avaluació, tramitació i disposició dels residus.
La majoria d’empreses constructores que han implantat la ISO 14001 han de disposar d’una planificació i control en les
operacions, que inclourà la classificació, l’emmagatzematge, el tractament i la gestió externa dels residus que es generen a
l’obra.
7.3.8.03.03 Activitats de reforma i petites obres menors
Dintre d’una activitat de reforma, existeix una gran varietat d’operacions que van des de les reformes estructurals, destinades
al canvi d’ús o modernització d’un edifici, fins a obres de menor consideració.
Tant les operacions com els residus que es generen corresponen en part a demolició i en part a construcció nova. Per les
característiques d’aquestes obres, els treballs que s’hi realitzen són més selectius i amb menor ús de maquinària pesant que
en les demolicions intensives, essent més factible la classificació en origen i la gestió adequada dels diferents tipus de
materials residuals que es produeixen.
Les obres consistents en petites reformes i manteniments i que, en general, són menys voluminoses acostumen a contractar
serveis de contenidors i sacs que ocupen la via pública i fàcilment són mal utilitzats per altres veïns per abocar-hi tot tipus de
residus domèstics, especialment voluminosos i petits electrodomèstics.
7.3.8.03.04 Activitats d’obra pública
Tal i com s’ha esmentat al capítol de balanç, alguns organismes promotors d’obra pública han començat ha incorporar en els
plecs de condicions la utilització de materials reciclats en algunes fases de certes obres i, en altres casos, s’ha establert una
partida pressupostaria separada per a la gestió dels residus de la construcció i demolició generats.
7.3.8.03.05 Activitats d’excavació i anivellament
Els excedents de terres generats en obres d’excavació i anivellament acostumen a gestionar-se com a subproductes en
altres obres properes o acumulant-les en dipòsits per a ser utilitzades en el futur.
Si bé els corrents desajustos temporals entre l’oferta i la demanda provoquen que sovint s’hagin de considerar com a residu,
la gran part d’aquests excedents no es gestionen a través dels gestors autoritzats i s’utilitzen o s’aboquen de forma
incontrolada.
D’altra banda, no existeix cap procediment establert per detectar i gestionar apropiadament les terres contaminades
generades en excavacions d’obres i adequació de terrenys per a noves construccions properes a benzineres, per antigues
zones industrials o per terrenys que han patit abocaments incontrolats. En aquests casos, acostumen a ser gestionades com
a residus inerts de construcció i demolició en dipòsits poc controlats on s’utilitzen per amagar altres residus.
A continuació, s’adjunta llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació segons el Catàleg
Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de
llista única, s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials).
Els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de
Catalunya (CRC), tot i que aquests no té perquè coincidir.
El CRC determina la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització -V-, tractament -T- o disposició),
sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva
classificació.
Els residus generats seran només els marcats a continuació de La Llista Europea establida en l'Ordre MAM/304/2002. No es
consideraran inclosos en el còmput general els materials que no superin 1,00 m³ i no siguin considerats perillosos i
requereixin per tant un tractament especial.
7.3.8.04 Residus principals segons la CER de la construcció i demolició
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents:
- Terres
- Roca
- Formigó (paviments, murs, ...)
- Mescles bituminoses
- Cablejat elèctric
- Restes vegetals
- Metalls
- Maons
- Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró.
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- Segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), aquests residus s’inclouen en els següents grups:

RUNA:

FUSTA:
PLÀSTIC:
FERRALLA:

CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (CER) - (17) Residus de construcció i d’enderrocs
RESIDUS NO ESPECIALS
RESIDUS ESPECIALS
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan
17 01 01
Formigó
17 02 04
contaminats per aquestes
17 01 02
Maons
17 03 01
Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla
17 01 03
Teules i materials ceràmics
17 03 03
Quitrà d'hulla i productes enquitranats
17 02 02
Vidre
17 04 09
Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses
Terra i pedres diferents de les especificades en el
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies
17 05 04
17 04 10
codi 17 05 03
perilloses
17 02 01
Fusta
17 05 03
Terra i pedres que contenen substàncies perilloses
17 02 03
Plàstic
17 05 05
Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses
17 04
Metalls (inclosos els seus aliatges)
17 05 07
Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses
17 06 01
Materials d'aïllament que contenen amiant
Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies
17 04 01
Coure, bronze, llautó
17 06 03
perilloses
17 04 02
Alumini
17 06 05
Materials de construcció que contenen amiant
Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies
17 04 04
Zinc
17 08 01
perilloses
17 04 05
Ferro i acer
17 09 01
Residus de construcció i demolició que contenen mercuri
Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple,
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04
segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que
17 04 11
17 09 02
10
contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors
que contenen PCB)
Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que
17 09 03
contenen substàncies perilloses

7.3.8.05 Altres residus NO especials generats durant les obres NO inclosos en el capítol 17 del CER
CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (CER) - Residus de construcció i d’enderrocs NO inclosos en el capítol 17 del CER
RESIDUS NO ESPECIALS
RESIDUS ESPECIALS
Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i
Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i
02
residus de la preparació i elaboració d’aliments
residus de la preparació i elaboració d’aliments
02 01 07
Residus de silvicultura (equivalent a restes vegetals)
02 01
Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca
Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba
02 01 08
Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses
de protecció no especificats en cap altra categoria
Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels
13
capítols 05, 12 i 19)

02
15

7.3.9 - Codis del Catàleg Europeu de residus admissibles a les instal·lacions de gestió de residus de la construcció i
assimilables
L’admissibilitat de residus de la construcció i altres residus assimilables a les infraestructures de gestió s’emmarca en la
normativa comunitària, que delimita les consideracions a fer per a determinar el destí dels residus.
Particularment, la Directiva 1999/31/CE del Consell, de 26 d’abril de 1999, relativa a l’abocament de residus planteja uns
primers criteris a considerar per a l’abocament dels residus. La norma diferencia tres tipus d’abocadors: per a residus
perillosos, per a residus no perillosos i per a residus inerts. Per tant, els residus de la construcció i demolició, quan tinguin
com a destí els dipòsits controlats de residus inerts, s’hi hauran d’acollir a les directrius de la norma i, més específicament,
als procediments generals de prova i admissió que aquesta preveu.
Val a dir que les consideracions relatives a l’abocament de residus van ser incorporades a l’ordenament jurídic espanyol
mitjançant el Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre Posteriorment, la Decisió del Consell de 19 de desembre, per la
qual s’estableixen els criteris i procediments d’admissió de residus en els abocadors amb ajust a l’article 16 i a l’annex II de la
Directiva 1999/31/CE ha establert, de forma més clara, els criteris específics d’admissió en abocadors, a complir per part de
les distintes tipologies de residus.
Per al cas específic dels residus de la construcció, cal atendre a l’apartat 2.1 de l’annex de la Decisió, on es presenta un
llistat de residus admissibles en dipòsits controlats de residus inerts sense necessitat de realitzar proves prèvies d’admissió.
Aquesta llista es reprodueix a la taula següent:
CER
1011 03
1501 07
1701 01
1701 02
1701 03
1701 07
1702 02
1705 04
1912 05
2001 02
2002 02

-

Residus admissibles en els abocadors de residus inerts sense necessitat de proves d’admissió prèvies
Descripció
Restriccions
Residus de materials de fibra de vidre
Només sense aglutinants orgànics
Envasos de vidre
Formigó
Només residus seleccionats de construcció i demolició (*)
Maons
Només residus seleccionats de construcció i demolició (*)
Teules i materials ceràmics
Només residus seleccionats de construcció i demolició (*)
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics
Només residus seleccionats de construcció i demolició (*)
Vidre
Terra i pedres
Excloses la terra vegetal, la turba i la terra i les pedres de terrenys contaminats
Vidre
Vidre
Només el vidre procedent de la recollida selectiva
Només de residus de parcs i jardins.
Terra i pedres
Excloses la terra vegetal i la turba (*)

Fora d’aquest llistat, qualsevol altre residu de la construcció que hagi d’entrar a dipòsit controlat haurà de sotmetre’s a la
caracterització bàsica, a les proves de conformitat i a la verificació in situ, en les condicions descrites per l’apartat 1 de
l’annex d’aquesta mateixa decisió.
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-

En aquests mateixos termes es concreta l’admissió de residus en dipòsits d’inerts a Catalunya al projecte de Decret
mitjançant el qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats, que ha estat
sotmès a informació pública en el DOGC núm. 4896 d’1 de juny de 2007.
Assumint aquests criteris generals i no només per als dipòsits controlats de residus inerts, sinó també per a les plantes de
valorització i transferència, serà necessari que les autoritzacions/llicències ambientals que legitimen el funcionament de les
infraestructures - en el marc de la Directiva 96/61/CE del Consell de 24 de setembre de 1996, relativa a la prevenció i al
control integrats de la contaminació i de la normativa estatal i autonòmica derivada - estipulin clarament els codis de residus
amb ajust al CER que són admissibles en cada instal·lació. En aquest cas i especialment per a les plantes de valorització,
aquesta relació de codis tindrà en consideració tant el compliment de la normativa vigent com el potencial efectiu de
recuperació de les instal·lacions per als diferents materials objecte de tractament.

7.3.10 - Estimació de la generació de residus
7.3.10.01 Volum de residus d’enderrocs generats en obra
Segons l’article 4 del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de
Gestió de Residus.
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que es generen en
obra.
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de Residus (CER),
definida en l’aparat 3.03.1 del present annex. L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant la
taula tipus que s’adjunta.

RESIDUS ENDERROC VIALS - Estimació i definició de la tipologia
Materials i Codi CER
Tipologia
Valors càlcul promig
Volum
Inert, No Volum real
Pes
Aparent
T residu /
Especial, m3 residu /
m3 residu /
m2 cons
Especial
m2 cons
m2 cons
170504 terres i pedres diferents dels especificats
Inert
0,2500
0,3000
0,420000
en el codi 170503*
170302 barreges bituminoses diferents de les
No
0,1500
0,2500
0,195000
barreges especificades en el codi 17030*
Especial
No
170405 ferro i acer
0,0001
0,0002
0,000500
Especial
No
0,0001
0,0002
0,000500
170203 plàstic
Especial
170904 residus barrejats de construcció i enderroc
No
diferents dels especificats en els codis 1709001,
0,0008
0,0016
0,004000
Especial
170902 i 170903
0,401000 0,552000 0,620000
Total
Total per tipologies
Inert - terres 170504
0,250000 0,300000 0,420000
NE - barreja 170904
0,150800 0,251600 0,199000
NE - metall 170407
0,000100 0,000200 0,000500
NE - plàstic 170203
0,000100 0,000200 0,000500
Veure taula Inventari
Especial - 150110
TOTAL
0,401000 0,552000 0,620000
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S.Cons m2
Volum

52,00
Pes

m3

T

13,000000

21,840000

7,800000

10,140000

0,005200

0,026000

0,005200

0,026000

0,041600

0,208000

20,852000

32,240000

13,000000
7,841600
0,005200
0,005200

21,840000
10,348000
0,026000
0,026000

20,852000

32,240000
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VOLUM DE RESIDUS PROCEDENTS DELS ENDERROCS, DE L’ESBROSSADA I D’EXCEDENTS DE TERRES
(inclosa la terra excavada de zones contaminades)
NO ESPECIALS
CODI
17 01
17 01 01

21,8400
VOLUM (m3)

RESIDU

0,0000

Formigó, maons, teules i materials ceràmics
Residus de formigó

0,0000
No n’hi ha

17 01 02

0,0000

Maons
No n’hi ha

17 01 03

0,0000

Teules i materials ceràmics
No n’hi ha

17 01 07

0,0000

Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les especificades en el codi 17 01 06
No n’hi ha

17 02
17 02 01

0,0000

Fusta, vidre i plàstic
Fusta

0,0000
No n’hi ha

17 02 02

0,0000

Vidre
No n’hi ha

17 02 03

0,0000

Plàstic
No n’hi ha

17 03
17 03 02

Mescles bituminoses, quitrà d´hulla i altres productes enquitranats
Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301

17 04
17 04 01

Metalls (inclosos els seus aliatges)
Coure, bronze i llautó

17 04 02

Alumini

0,0000
0,0000
No n’hi ha
0,0000
0,0000
No n’hi ha
0,0000
No n’hi ha

170403

0,0000

Plom
No n’hi ha

17 04 04

0,0000

Zinc
No n’hi ha

17 04 05

0,0000

Ferro i acer
No n’hi ha

17 04 06

0,0000

Estany
No n’hi ha

17 04 07

0,0000

Metalls mesclats
No n’hi ha

17 04 11

0,0000

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10
No n’hi ha

17 05
17 05 04
17 05 06
17 05 08

Terra (inclosa l´excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03
21,84 m3
Enderroc murs de pedra
Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505
Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 170507
-

17 06
17 06 04

Materials d´aïllament i materials de construcció que contenen amiant
Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 170601 i 170603

17 08
17 08 02

Materials de construcció a base de guix
Materials de construcció a base de guix diferents dels especificats en el codi 170801

21,8400
21,8400
21,84
0,0000
-

No n’hi ha

-

No n’hi ha

0,0000
0,0000
0,0000
No n’hi ha
0,0000
0,0000
No n’hi ha

17 09
17 09 04

0,0000

Altres residus de construcció i demolició
Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 170901, 170902 i 170903

0,0000
No n’hi ha
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Altres residus NO ESPECIALS generats durant les obres NO inclosos en el capítol 17 del CER
02 01
Residus de silvicultura
02 01 07
Residus de silvicultura (restes vegetals)
56,69 m3
Desbrossada talussos
8 m3
Esbrossada
768,72 m3
Rebaix terres
15
15 __ __

833,4100
833,4100
833,4100
-

56,69
8,00
768,72

Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no especificats en cap altra categoria

0,0000
0,0000

No n’hi ha

ESPECIALS
CODI
17 01
17 01 06
17 02
17 02 04
17 03
17 03 01
17 03 03
17 04
17 04 09
17 04 10
17 05
17 05 03
17 05 05
17 05 07
17 06
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08
17 08 01
17 09
17 09 01
17 09 02
17 09 03

0,0000
3
VOLUM (m )

RESIDU
Formigó, maons, teules i materials ceràmics
Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials ceràmics que contenen substàncies perilloses
No n’hi ha
Fusta, vidre i plàstic
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes
No n’hi ha
Mescles bituminoses, quitrà d´hulla i altres productes enquitranats
Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla
No n’hi ha
Quitrà d'hulla i productes enquitranats
No n’hi ha
Metalls (inclosos els seus aliatges)
Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses
No n’hi ha
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses
No n’hi ha
Terra (inclosa l´excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge
Terra i pedres que contenen substàncies perilloses
No n’hi ha
Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses
No n’hi ha
Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses
No n’hi ha
Materials d´aïllament i materials de construcció que contenen amiant
Materials d'aïllament que contenen amiant
No n’hi ha
Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses
No n’hi ha
Materials de construcció que contenen amiant
No n’hi ha
Materials de construcció a base de guix
Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses
No n’hi ha
Altres residus de construcció i demolició
Residus de construcció i demolició que contenen mercuri
No n’hi ha
Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de
No n’hi ha
Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses
No n’hi ha

Altres residus ESPECIALS generats durant les obres NO inclosos en el capítol 17 del CER
2
Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la preparació i elaboració d’aliments
02 01
Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca
02 01 08
Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses
No n’hi ha
13
Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)
13 __ __
No n’hi ha
15
Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no especificats en cap altra categoria
15 __ __

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

No n’hi ha

TAULA RESUM VOLUM DE RESIDUS PROCEDENTS DELS ENDERROCS, DE L’ESBROSSADA I D’EXCEDENTS DE TERRES (m3)
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855,2500

NO ESPECIALS

21,8400

Altres residus NO ESPECIALS generats durant les obres NO inclosos en el capítol 17 del CER

833,4100

ESPECIALS

0,0000

Altres residus ESPECIALS generats durant les obres NO inclosos en el capítol 17 del CER

0,0000
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TAULA RESUM DEL VOLUM TOTAL DE RESIDUS GENERATS
3

RESIDUS ENDERROC VIALS

20,8520

m

VOLUM DE RESIDUS PROCEDENTS DELS ENDERROCS, DE L’ESBROSSADA I D’EXCEDENTS DE TERRES

855,2500

m

0,0000

m

876,1020

m3

VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA
TOTAL

Superfície actuacions =

3

3

1,472,92 m2

ESTIMACIÓ QUANTITATS I PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
Preu/ut
3

m - Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en inerts-pedrencs, no perillosos, medis naturals
3

m - Càrrega, transport, contenidor residus no perillosos, centre de reciclatge, monodipòsit, abocador específic, .....
m3 - Deposició controlada dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts

Quantitat

0,00

€/ m

3

9,70

€/ m

3

12,75

€/ m3

Import

876,102000

m3

0,00 €

876,102000

m3

8.499,07 €

876,102000

m3

11.170,30 €

TOTAL =

19.669,37 €

7.3.10.02 Volum de residus generats en obra
En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen en obra. La classificació
dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat
7 Annexos.
Segons l’article 4 del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de
Gestió de Residus.
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet mitjançant aplicació informàtica, on un cop definida la
tipologia d’obra a executar, s’introdueixen les dades bàsiques dels treballs, essent en aquest cas, el volum d’obra a
rehabilitar.
7.3.10.03 Mesures de segregació "in situ" previstes (classificació/selecció)
Segons el Decret 89/2010 els residus de construcció i demolició s'hauran de separar en fraccions, quan, de forma
individualitzada per a cadascuna dels fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les quantitats
següents:
Formigó
Maons, teules, ceràmica
Metalls
Fusta
Vidre
Plàstics
Paper i cartó

160,00 T
80,00 T
4,00 T
2,00 T
2,00 T
1,00 T
1,00 T

Mesures aplicades (es marquen les caselles segons les mesures aplicades)
Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos
Enderroc separatiu / segregació a obra nova (ex.: petris, fusta, metalls, plàstics + cartó + envasos, orgànics, perillosos…). Només en cas de superar les fraccions
establertes a l’article 5.5 del D 89/2010
X
Enderroc integral o recollida de runes en obra nova “tot barrejat”, i posterior tractament en planta

-

Els contenidors o sacs industrials empleats compliran les especificacions tècniques regulades segons la normativa vigent que
els afecta.

7.3.10.04 Previsió d'operacions de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs (en aquest cas s'identificarà el destí
previst)
Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o extern)
OPERACIÓ PREVISTA
X
No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs, simplement seran transportats a abocador autoritzat
Reutilització de terres procedents de l’excavació
Reutilització de residus minerals o petris en àrids reciclats o en urbanització
Reutilització de materials ceràmics
Reutilització de materials no petris: fusta, vidre…
Reutilització de materials metàl·lics
Altres (indicar)

DESTÍ INICIAL
Extern

7.3.10.05 Previsió d'operacions de valoració "in situ" dels residus generats
Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o extern)
OPERACIÓ PREVISTA
X
No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs, simplement seran transportats a abocador autoritzat
Utilització principal com combustible o com altre mitjà de generar energia
Recuperació o regeneració de dissolvents
Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzin no dissolvents
Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl·lics
Reciclat o recuperació d’altres matèries orgàniques
Regeneració d’àcids i bases
Tractament de sols, per a una millora ecològica dels mateixos
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Acumulació de residus per al seu tractament segons l’Annex II.B de la Comissió 96/350/CE
Altres (indicar)

7.3.10.06 Destí previst per als residus no reutilitzables ni valoritzables "in situ" (indicant característiques i quantitat de cada tipus de
residus)
Les empreses de Gestió i tractament de residus estaran en tot cas autoritzades per l'Agència de Residus de Catalunya.
LLISTA D’ABREVIACIONS
A - Classificació del residu
IN
Inert
NE
No especial
ES
Especial

C - Vies de valorització
V11
Reciclatge de paper i cartó
V12
Reciclatge de plàstics
V13
Reciclatge de tèxtils
V14
Reciclatge de vidre
V15
Reciclatge i reutilització de fustes
V21
Regeneració de dissolvents
V22
Regeneració d’olis minerals
V23
Recuperació d’hidrocarburs
V24
Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents
V31
Recuperació de teixits i òrgans animals
V32
Recuperació de carnasses i serratges
V33
Recuperació de productes alimentaris
V41
Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics
V42
Regeneració d’altres materials inorgànics
V43
Regeneració d’àcids o bases
V44
Recuperació de bateries, piles, acumuladors
V45
Recuperació de cables
V46
Recuperació de productes fotogràfics
V47
Regeneració de productes que serveixen per captar contaminants
V48
Recuperació de catalitzadors
V51
Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos
V52
Recuperació de pneumàtics
V53
Recuperació de medicaments
V54
Reciclatge de tòners
V55
Reciclatge i recuperació de vehicles fora d’ús
V61
Utilització com a combustible
V71
Utilització en la construcció
V72
Utilització en bases asfàltiques
V73
Utilització en la fabricació de ciment
V81
Utilització en profit de l’agricultura
V82
Utilització en explotacions ramaderes
V83
Compostatge
V84
Utilització per a rebliment de terrenys (restauració d’activitats extractives)
V91
Utilització com a càrrega en altres processos

B - Tractament i disposició del rebuig
T11
Deposició de residus inerts
T12
Deposició de residus no especials
T13
Deposició de residus especials
T14
Deposició de residus en monoabocador
T15
Deposició en dipòsit de terres i runes
T21
Incineració de residus no halogenats
T22
Incineració de residus halogenats
T23
Incineració de residus sanitaris
T24
Tractament per evaporació
T31
Tractament fisicoquímic i biològic
T32
Tractament específic
T33
Estabilització
T34
Esterilització
T35
Oxidació humida

Altres símbols
#
Indica la presència d’algun component característic en els residus marcats amb aquest símbol.
/
Entre les opcions de gestió separades amb / no hi ha cap ordre de prioritat d’aplicació.
17 - RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (inclosa la terra excavada de zones contaminades)
1701 - Formigó, maons, teules i materials ceràmics
CER
170101
170102
170103

Descripció
Formigó
Maons
Teules i materials ceràmics

170106
Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials ceràmics que contenen substàncies perilloses
170107
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les especificades en el codi 170106
1702 - Fusta, vidre i plàstic
170201
Fusta
170202
Vidre
170203
Plàstic
170204
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes
1703 - Mescles bituminoses, quitrà d´hulla i altres productes enquitranats
170301
Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla
170302
Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301
170303
Quitrà d'hulla i productes enquitranats
1704 - Metalls (inclosos els seus aliatges)
170401
Coure, bronze, llautó
170402
Alumini
170403
Plom
170404
Zinc
170405
Ferro i acer
170406
Estany
170407
Metalls mesclats
170409
Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses
170410
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses
170411
Cables diferents dels especificats en el codi 170410
1705 - Terra (inclosa l´excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge

Tipus
NE
NE
NE

Vies de gestió orientatives*
VAL
TDR
V71
T15-T11
V71-V84
T15
V71-V84
T11-T15

ES
NE

----V71

T33-T24-T13
T12-T15

NE
NE
NE
ES

V15-V61
V14
V12
-----

----T11
T12
T33-T24-T13

ES
NE
ES

V71
V71
V71

T13
T12
T13

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

V41
V41
V41
V41
V41
V41
V41

-----------------------------

ES
ES
NE

----V45
V45

T13
---------

170503

Terra i pedres que contenen substàncies perilloses

ES

-----

170504

Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503

NE

V71-V84
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170505
170506

Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses
Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505

170507
Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses
170508
Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 170507
1706 - Materials d´aïllament i materials de construcció que contenen amiant
170601
Materials d'aïllament que contenen amiant

ES

-----

NE

V71-V84

ES
NE

----V71-V84

T33-T13
T33-T12
T11-T15
T13
T15-T11-T12

ES

-----

T13

170603
Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses
ES
----T13
170604
Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 170601 i 170603
NE
----T12
170605
Materials de construcció que contenen amiant
ES
----T13
1708 - Materials de construcció a base de guix
170801
Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses
ES
----T13
170802
Materials de construcció a base de guix diferents dels especificats en el codi 170801
NE
V71
T12
1709 - Altres residus de construcció i demolició
170901
Residus de construcció i demolició que contenen mercuri
ES
----T13
Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de
170902
ES
----T22
sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB)
170903
Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses
ES
----T13-T36
170904
Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 170901, 170902 i 170903
NE
V71
T15-T33-T36
15 - RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ NO ESPECIFICATS EN CAP ALTRA
CATEGORIA
1501 - Envasos (inclosos els residus d´envasos de la recollida selectiva municipal)
V11-V51150101
Envasos de paper i cartró
NE
T12
V85-V61
150102
Envasos de plàstic
NE
V51-V61-V12
T12
150103
Envasos de fusta
NE
V15-V51-V61
T12
150104
Envasos metàl·lics
NE
V51-V41
T12
150105
Envasos compostos
NE
V11-V51-V61
T12-T21
150106
Envasos mixtos
NE
V51-V11-V61
T21-T12
150107
Envasos de vidre
NE
V14-V51
T11
150109
Envasos tèxtils
150110
Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes
150111
Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa
1502 - Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora
150202
150203

Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats en cap altra categoria), draps de neteja i roba
protectora contaminats per substàncies perilloses
Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora diferents dels especificats en el codi 150202

NE
ES
ES

V13-V51
V51
-----

ES

V13-V41

NE

V13

T21-T12
T21-T36-T13
T32

T24-T21-T22
T13-T31-T36
T24-T21-T12

(*) Les vies de gestió expressades aquí per a cada codi de residu són orientatives i tenen caràcter informatiu. La seva validesa resta condicionada a que la
gestió es trobi d'acord amb les previstes pel Catàleg de residus de Catalunya per a aquest residu

7.3.10.07 Plans de les instal·lacions previstes. Instal·lacions per a l’emmagatzemament, maneig o altres operacions de gestió
Plans de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres operacions de gestió dels residus
de construcció i demolició a l'obra, plans que posteriorment podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars
de l'obra i els seus sistemes d'execució, sempre amb l'acord de la direcció facultativa de l'obra.
Als plànols s'especificarà la situació i dimensions de:
X
X
X
X
X
X

Baixants d’enderrocs
Acopis y/o contenidors dels diferents RCD’s (terres, petris, fustes, plàstics, metalls, vidres, cartrons…
Zones o contenidor per rentat de canaletes / cubetes de formigó
Emmagatzematge de residus i productes tòxics potencialment perillosos
Contenidors per residus urbans
Planta mòbil de reciclatge “in situ”
Ubicació dels acopis provisionals de materials per reciclar como àrids, vidres, fusta o materials ceràmics.

7.3.10.08 Residus assimilables a urbans
La gestió de residus de l’obra també ha de contemplar la generació de residus ocasionats per l’activitat dels operaris a la
zona d’obres. Per tant és necessària una estimació del volum generat, tant de residus sòlids assimilables a urbans com
d’aigües sanitàries. L’estimació, es basa en el nombre d’operaris actius a l’obra i la durada de la mateixa.
La concentració de personal a l’obra arribarà a un màxim de 6 operaris en el moment punta. Considerant una durada de les
obres de 40 dies, i un rati de generació de RSU de 1,1 kg/dia per operari, el pes màxim generat serà de 264 kg (1,6214 m3).
Per aigües sanitàries, considerant un rati de 1,5 l/dia per operari, s’estima un volum final de 360,00 l (0,36 m3).
7.3.11 - Vies de gestió de residus
7.3.11.01 Marc legal
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats
correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn.
La gestió de residus de la construcció i demolició es troba emmarcada legalment per la següent normativa:
ÀMBIT EUROPEU
* Directiva 96/61/CE, de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrat de la contaminació.
* Directiva 99/31/CE, de 26 d’abril de 1999, relativa a l’abocament de residus
* Directiva 2006/12/CE, de 5 d’abril de 2006, relativa als residus.
* Decisió 2000/532/CE, de 3 de maig de 2000, que substitueix a la Decisió 94/3/CE per la qual s’estableix la llista de residus i
Decisió 2001/118/CE, de 16 de gener de 2001, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE en el que es refereix a la llista de
residus.
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* Decisió 2003/33/CE, de 19 de desembre de 2002, per la qual s’estableixen els criteris i procediments d’admissió de residus en
abocadors d’acord amb l’article 16 i l’annex II de la Directiva 92/31/CE.
* Proposta de directiva sobre els residus –COM (2005) 667 final–.
ÀMBIT ESTATAL
* Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, modificada per la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i
d’ordre social.
* Llei 16/2002, d’1 de juliol, prevenció i control integrats de la contaminació.
* Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit.
* Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.
* Reial Decret 509/2007, de 20 d’abril pel que s’aprova el reglament pel desenvolupament i execució de la Llei 16/2002, d’1 de
juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.
* Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista
europea de residus.
* Resolució de 14 de juny de 2001, de la Secretaria General de Medi Ambient, per la qual es disposa la publicació de l’Acord del
Consell de Ministres, d’1 de juny de 2001, pel qual s’aprova el Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició 2001-2006.
Esborrany de II Pla Nacional de Residus de la Construcció i Demolició, en el marc del Pla Nacional Integrat de Residus 2007-2015.
* Projecte de Reial Decret pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, versió de 26 de desembre
de 2006.
ÀMBIT AUTONÒMIC
* Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993 (actualment, en
procés de revisió)
- Derogada la disposició final 2 pel Decret 245/1993, de 14 de setembre, d'aprovació dels Estatuts de la Junta de Residus.
- Modificats els articles 56.1.c i 75.1.c per la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental.
- Derogats els articles 49, 50 i 51 per la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de
residus i del cànon sobre la deposició de residus.
* Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental i normativa que la modifica/desenvolupa, entre
la qual destaquen: la Llei 1/1999, de 30 de març, el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel que s’aprova el reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, la Llei 13/2001, de 13 de juliol, el Decret 143/2003, de 10 de juny, la Llei 4/2004, d'1 de juliol, el
Decret 50/2005, de 29 de març i la Llei 12/2006, de 27 de juliol.
* Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de
residus i avantprojecte de llei de mesures de finançament de les infraestructures de tractament de residus.
* Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública.
* Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.
* Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i Decret 161/2001, de 12 de juny, que
modifica el primer.
* Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya i Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació
del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
* Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.
* Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.
* Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment llicència urbanística per a millora
de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres procedents d’obres de la construcció.
* Projecte de Decret mitjançant el qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats.
7.3.11.02 Procés de desconstrucció en les tasques d’enderrocs
Per a una correcta gestió dels residus generats, cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, és a dir, la tècnica
de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció, s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o
infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així,
amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia
i exempts de materials perillosos.
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de construccions, paviments i
altres elements, i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició; la desconstrucció es
realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva
naturalesa. Amb aquest objectiu, es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades, per acollir els materials
obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les
accions, que es duran a terme per aconseguir aquesta separació, són les següents:
7.3.11.02.01 Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus:
Asfalt.
Formigó.
Terres, roca.
Material vegetal.
Cablejat.
Metalls.
Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró.
7.3.11.02.02 Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus:
Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus.
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-

Nom, direcció i telèfon del titular dels residus.
Naturalesa dels riscs.
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells.
A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus:
Zona
d’acopi
de terres

Zona d’emmagatzematge
de fibrociment

Zona d’emmagatzematge
de formigó i
material ceràmic

Zona d’emmagatzematge
de materials tòxics
en diferents dipòsits

Zona d’emmagatzematge
de metalls
(acer laminat)

Contenidor
de banals
per abocador

Contenidor
per a plàstic
per a reciclar

Contenidor
per a paper i cartró
per a reciclar

Contenidor
per a fusta
per a reciclar

7.3.11.03 Gestió dels residus
Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en:
•
Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus.
•
Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els objectius es centraran
en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus.
•
Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es poden gestionar, tractar
o valoritzar mitjançant els següents processos:
T - Transferència (deposició)
T 11- Deposició de residus inerts.
Formigó
Metalls
Vidres, plàstics
T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició.
Formigó, maons Materials ceràmics Vidre
Terres
Paviments
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt
V - Valorització (utilització)
V 11- Reciclatge de paper i cartó
V 12- Reciclatge de plàstics
V 14 - Reciclatge de vidre.
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics
V 83- Compostatge
-

El seguiment es realitzarà visual i documentalment; tal i com, indiquen les normes del Catàleg de Residus de Catalunya.
Documentalment es comprovarà mitjançant:
•
Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre el
productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida.
•
Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu
recorregut.
•
Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix vehicle i
de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus.
•
Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un residu i el
destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat
sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia.
•
Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al productor o
posseïdor del residu.

7.3.11.04 Gestió de residus tòxics i/o perillosos
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen reaccions nocius en
contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu
tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor
autoritzat.
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents:
•
Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen.
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•
•
•
•
•
•

Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que els contenen.
Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de maquinaria i
equips.
Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els contenen.
Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen.
Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres.
Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen.

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu:
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons adequats i etiquetats
segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus
degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de
Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària
seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que
es generen a Catalunya.
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma especial segons el
CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament
especialment en transvasament de recipients.
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i transportista
autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb
tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació.
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, l’empresa licitadora
notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar
els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució.
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos figurarà:
El codi d’identificació els residus
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus
La data d’envasament
La naturalesa dels rics que presenten els residus
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials, subterrànies, xarxes
de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del
tractament d’aquests olis usats.
7.3.11.05 Gestors de residus
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent.
DIPÒSIT CONTROLAT DE PONTILS
INSTAL·LACIÓ:
Estat
en Servei
Adreça física:
Telèfon
977881345

Codi Gestor
E-1223.11
PEDRERA DE PONTILS

Tipus de residu gestionat
Runes

Fax

a/e

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ:
Nom del titular:
Adreça:
C/ ANSELM CLAVE, 11
SANTA COLOMA DE QUERALT (43420)
LOCALITZACIÓ:
Coordenades UTM:

X:
Y:
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Centre de transferència (L’Espluga de Francolí):

7.3.12 - Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCD’s, que formarà part del pressupost del projecte
7.3.12.01 Amb caràcter General
Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb l'emmagatzemament, maneig i, si
escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició en obra.
7.3.12.02 Gestió de residus de construcció i demolició
Gestió de residus segons D 89/2010, realitzant-se la seva identificació d'acord amb La Llista Europea de Residus publicada
per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors.
La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per part d'empreses
homologades mitjançant contenidors o sacs industrials que compliran les especificacions del marc legal regulador vigent.
7.3.12.03 Certificació dels mitjans emprats
És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l'obra i a la Propietat els certificats dels contenidors
emprats així com dels punts d'abocament final, ambdós emesos per entitats autoritzades i homologades per l'Agència de
Residus de Catalunya.
7.3.12.04 Neteja de les obres
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de materials sobrants, retirar
les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin
apropiades perquè l'obra presenti les condicions de seguretat i salut oportunes i un bon aspecte.
7.3.12.05 Amb caràcter Particular
Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte (es marquen aquelles que s'apliquin a l'obra)

X
X

X

X
X

X

X

Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com fitacions, apuntalaments, estructures auxiliars… per a les parts o elements perillosos, referits tant a la
pròpia obra com als edificis confrontants.
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos tan aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o valuosos
(ceràmics, marbres…).
Tot seguit s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions, fusteries i la resta d'elements que ho permetin.
El dipòsit temporal dels enderrocs, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a 1m³, contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i
condicions que estableixin les ordenances municipals. El dipòsit en acopis també haurà d'estar en llocs degudament senyalitzats i segregat de la resta de
residus.
El dipòsit temporal per a RCD’s quantificables (fustes, plàstics, metalls, ferralla…) que es realitzi en contenidors o acopis s'haurà de senyalitzar i segregar
de la resta de residus d'una manera adequada.
Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material reflector
de com a mínim 15cm al llarg de tot el seu perímetre.
En els mateixos haurà de figurar la informació que segons la legislació que ho regula sigui pertinent.
Aquesta informació també haurà de quedar reflectida als sacs industrials i altres mitjans de contenció i magatzematge de residus.
El responsable de l'obra a la que presta servei el contenidor prendrà les mesures necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a la mateix. Els
contenidors romandran tancats, o coberts almenys, fora de l'horari de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens a l'obra a què presten servei.
En l'equip d'obra hauran d'establir-se els mitjans humans, tècnics i procediments per a la separació de cada tipus de RCD.
S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d'obres…), especialment si obliguen a la separació en origen de
determinades matèries objecte de reciclatge o dipòsit.
En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació,
tant per les possibilitats reals d'executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats.
La Direcció d'Obra serà la responsable de prendre l'última decisió i de la seva justificació davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents.
S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta de reciclatge, abocador, pedrera, incineradora…) són centres amb
l'autorització autonòmica de la Conselleria de Medi Ambient, així mateix s'haurà de contractar només transportistes o gestors autoritzats per la dita
Conselleria i inscrits en el registre pertinent.
Es durà a terme un control documental en què quedaran reflectits els avals de retirada i entrega final de cada transport de residus.
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La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra d'enderroc o de nova planta es regiran conforme a la legislació
nacional i autonòmica vigent i als requisits de les ordenances municipals.
Així mateix els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes d'àpats, envasos…) seran gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la
legislació i autoritat municipal corresponent.
Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per l'Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer per la qual es publiquen les operacions de
valoració i eliminació de residus i la llista europea de residus per poder considerar-los com perillosos o no perillosos.
En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 396/2006 sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda
per l'amiant, així com la legislació laboral respecte d'això.
Les restes del rentat de canaletes / coves de formigó seran tractades com runes.
S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la
contaminació dels acopis o contenidors d'enderrocs amb components perillosos.
Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels sòls degradats serà retirada i emmagatzemada durant el menor
temps possible en cavallons d'altura no superior a 2 metres. S'evitarà la humitat excessiva, la manipulació i la contaminació amb altres materials.
Altres (indicar)

X

X
X
X
X

-

A continuació es desglossa el capítol pressupostari corresponent a la gestió dels residus de l'obra, repartit en funció del
volum de cada material.

TAULA RESUM DEL VOLUM TOTAL DE RESIDUS GENERATS
3

RESIDUS ENDERROC VIALS

20,8520

m

VOLUM DE RESIDUS PROCEDENTS DELS ENDERROCS, DE L’ESBROSSADA I D’EXCEDENTS DE TERRES

855,2500

m

0,0000

m

876,1020

m3

VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA
TOTAL

Superfície actuacions =

3

3

1,472,92 m2

ESTIMACIÓ QUANTITATS I PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
Preu/ut
3

m - Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en inerts-pedrencs, no perillosos, medis naturals
3

m - Càrrega, transport, contenidor residus no perillosos, centre de reciclatge, monodipòsit, abocador específic, .....
m3 - Deposició controlada dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts

Quantitat

Import

0,00

€/ m3

876,102000

m3

0,00 €

9,70

€/ m

3

876,102000

m3

8.499,07 €

12,75

€/ m3

876,102000

m3

11.170,30 €

TOTAL =

19.669,37 €

7.3.13 - Conclusió
-

Amb tot l'anteriorment exposat, junt amb els plans que acompanyen la present memòria i el pressupost reflectit, el tècnic que
subscriu entenen que queda suficientment desenvolupat l’Estudi de Gestió de Residus per al projecte reflectit al seu
encapçalament.

Montblanc, novembre de 2013
Tècnic redactor i
Cap de l'àrea d’Assistència Tècnica i Mobilitat

Jordi Obradó i Sanfeliu
Arquitecte tècnic

07-3_Residus Estudi Gestió 70-14.doc07-3_Residus
Estudi Gestió 70-14.doc

- 34 -

7.4 – REPORTATGE FOTOGRÀFIC
Inici talús inferior

talús sud - oest inferior

Fi talús inferior

Talús inferior

07-4_Reportatge fotogràfic 70-14.doc

-1-

Plaça Sant Joan, número 6

Placeta
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Camí d'accés a la mina - Mina

Renovació canonades
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1. APROXIMACIÓ HISTÒRICA DEL CASTELL
1.1.

Introducció

El castell de Solivella es troba a la part més alta de la vila dominant gran part del terme, on hi ha una
esplanada de 45m. de llarg per uns 28m. d'ample.
Localització: Plaça del Castell
Municipi: Solivella
Comarca: Conca de Barberà
Altitud: 498 m.
Coordenades:
E(x): 347697.3 m.
N(y): 4591109.0 m. /
E(x): 347791.4 m. N(y): 4591312.7 m.
/
Data de construcció: segle XI
Remodelacions: segles XV-XVI

ETRS89
ED50

Bé Cultural d'Interès Nacional
Tipus: Monument històric
Declaració: 22/04/1949
Identificador: BCIN: 1575-MH
BIC: RI-51-0006729
IPA: 1775
(http://cultura.gencat.cat/invarquit/Fitxa.asp?idregistre=1775)

Fins a primers del segle XX hi havia hagut unes importants restes del castell
medieval. D'aquest castell només queden les parets d'un angle, a l'extrem NE,
amb una alçada de 10m. També veiem algunes filades de carreus al costat
occidental. A la banda meridional, vers on hi ha el poble, veiem un portal fet en
una època medieval tardana i diverses restes de muralla.
Es tractava d'una gran edificació del gòtic florit català.
Actualment en el seu emplaçament es poden observar les restes d'un gran mur i la porta d'entrada al castell.
El pati d'armes es troba gairebé derruït. Al mig del pati d'armes hi ha l'antiga cisterna que es va aprofitar per
fer de dipòsit d'aigua de la vila, tasca que encara avui realitza.

Història
Està documentat per primera vegada l'any 1076 en un text de donació. Del llinatge Solivella, se'n té notícia
per primera vegada amb Pere d'Olivella (o Solivella) el 1204. Fa de testimoni en una cessió de Guillem de
Puigverd al monestir de Poblet. Un Ponç de Solivella fa de marmessor del testament de Pere de Queralt.
Durant el segle XIII el castell era senyorejat per la família Puigverd i després passà als Anglesola, per
casament d'Elvira de Puigverd amb Berenguer Arnau d'Anglesola. A començament del segle XIV, els
marmessors de Ramon d'Anglesola vengueren per 50.000 sous el castell i el lloc de Solivella a Santes
Creus, però havent qüestionat la venda la vídua i els seus fills davant Jaume II, els recuperaren retornant al
monestir els diners esmerçats. El 1324, Sibil·la d'Anglesola, vídua de Ramon d'Anglesola, vengué, amb
l'autorització del rei, el castell i lloc de Solivella, al ciutadà barceloní Arnau Messeguer. El 1391 retornà a la
corona i dos anys més tard el rei Joan I el vengué a carta de gràcia juntament amb les jurisdiccions alta i
baixa i el mer i mixt imperi a Ramon d'Abella. Aquest noble, el gener de 1394, l'alienà a Berenguer de
Boixadors, que el 1424 el vengué al rei Alfons el Magnànim. El monarca, el mateix any, el tornà a vendre, a
carta de gràcia, a Ramon Berenguer de Llorac, casat amb Violant, castlana de Solivella. Aquesta família
construí, sobre el castell primitiu, una fortalesa nova d'estil gòtic amb elements renaixentistes.
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El 1599, Felip III de Castella creà la baronia de Solivella, amb caràcter ple (civil i criminal), a favor de Simó
Berenguer de Llorac i Castelló. Arran de les desavinences entre els Llorac i els habitants de Solivella, passà
de nou a la corona l'any 1729 però Joan de Llorac el recuperà un any més tard. El 1751, el castell passà als
Despujol, marquesos de Palmerola, per casament de M. Josefa de Llorac amb Francesc X. Despujol.
L'edifici fou castigat, durant la primera guerra carlina, on es feren forts els carlins. Restaurat després, fou
novament malmès durant la segona guerra carlina. Ignasi Maria Despujol el vengué, el 1870, per 5.000
duros, als propietaris de Solivella, Francesc Casamitjana i Andreu i Tomás Espanyol i Travé. Al cap de poc
temps, Frederic Travé, l'adquirí dels esmentats propietaris i el cedí a l'ajuntament de Solivella. El conjunt es
conservà, encara que força malmès, fins a les darreries del segle XIX. El 1915 va ser volat.

Arquitectura
Fins a principis del segle XX hi havia hagut encara unes importants restes del castell medieval. Actualment
en resten les parets d'un angle d'uns 10 m d'alçada a l'extrem NE. També hi veiem unes filades de carreus
al costat oest. Al sud hi ha un portal d'època medieval tardana i restes de muralles.
MURALLES (MAIG 2012)

Pel que fa al castell gòtic, bastit a la fi del segle XV, principis
del XV!, actualment resten murs i indicis del setial. El castell
era de planta rectangular, envoltat per una muralla de doble
recinte. Les torres alternaven la planta circular i la quadrada
amb merlets, sageteres i matacans i tenia un pati central amb
escala que conduïa a la planta noble.[1] El pati d'armes es
troba gairebé derruït. Al mig del pati d'armes hi ha l'antiga
cisterna que es va aprofitar per fer de dipòsit d'aigua de la vila,
tasca que encara avui realitza.
Des de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat es va encarregar a
Armand de Fluvià i Escorsa, conseller heràldic assessor d'Heràldica i Genealogia de
Catalunya, la regularització dels escuts del municipis del nostre país.
L'ajuntament de Solivella, en sessió de 12 de juliol de 1999, va acordar iniciar expedient
d'oficialització d'escut cívic a la Direcció General d'Administració Local.
El 17 de setembre del mateix any, el Sr. Armand de Fluvià va trametre al nostre
ajuntament la seva proposta d'escut cívic: Escut caironat: de sinople, una olivera d'or
fruitada de sable, sobremuntada d'un sol figurat d'or. Per timbre una corona de baró.
Per arribar a aquestes conclusions es va basar en:
A. És evident que el senyal tradicional i més antic del poble de Solivella ha estat i és el sol, un senyal
parlant que fa referència a la primera síl·laba del topònim municipal "Sol-". Penso que cal mantenirlo, però en la seva forma correcta: sencer i figurat.
B. Penso que degut a la deterioració de la matriu o la defectuosa reproducció dels segells en els
documents del segle passat, hom va interpretar que al costat del sol hi havia la figura d'una mitja
lluna i d'aquesta manera sorgí la idea que era una "lluna vella", paraula que no crec que tingui cap
sentit puix que hi ha "lluna nova", "lluna plena" i "mitja lluna", però no crec que hi hagi una "lluna
vella". D'aquesta manera tan forçada hom va trobar l'explicació: "Sol-" + "-vella"= Solivella. Penso
que cal modificar aquest error i cercar un altre senyal més representatiu del municipi.
C. En aquest sentit, crec que el senyal més adient seria de blasonar l'escut amb una olivera, no debades
el nom del municipi ve, segons sembla de "sa olivella", o sigui, l'olivera.
Queda doncs, com a més que probable, establert el futur escut municipal de Solivella: Escut caironat: de
sinople, una olivera d'or fruitada de sable, sobremuntada d'un sol figurat d'or. Per timbre una corona de baró.
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E SCUT HERÀLDIC DELS L LORAC:

Imatge de l'arcàngel Sant Miquel, que coronava el brocal de la cisterna del
castell. Detall de la segona peça de la base. És un capitell de 40 centímetres
d'alçària, de forma octogonal, completament llavorat, on a la part del davant
apareix l'escut heràldic dels Llorac: Un llorer arrencat de soca-rel, formant
una soca central de la qual surten quatre branques, amb fulles i fruits de
llorer. Sostingut per dos àngels laterals. En el dors d'aquest capitell, hi ha
esculpit un àngel, de les mateixes característiques que els que podem veure
a la part del davant, centrat al mig i rodejat de motius florals, amb dues
pomes, dos raïms i dos cargols.

1.2.

Els inicis del conjunt castral

VISTA DEL CASTELL TAL COM ES PODIA VEURE ARRIBANT A SOLIVELLA DES DE M ONTBLANC

A la segona meitat del segle XII, Gombau d'Oluja, senyor de Vallfogona i posseïdor d'interessos a diversos
llocs de la contrada, va ser qui ocupà l'erm, del qual en tenim referències, ja documentades, l'any 1058, en
l'indret denominat Puig d'Olivella, sense una concessió prèvia per part del rei. I ell va ser qui va construir en
aquest lloc el primer edifici de caràcter defensiu. Al cap d'uns quants anys d'haver-ne organitzat el poblament
i bastit aquesta petita fortificació, Alfons I li reclamà el 1191 la possessió del castell i lloc al·legant la
il·legalitat de l'establiment, però s'arriba a un acord en base al qual Gombau podria tenir-los per vida, amb la
condició de retornar-los a la corona després de la seva mort.
El lloc, i el castell, passaren al segle XIII als Puigverd i després al Anglesola, per casament d'Elvira de
Puigverd amb Berenguer Arnau d'Anglesola.
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Al començament del segle XIV, els marmessors de Ramon d'Anglesola vengueren per 50.000 sous el castell
i el lloc de Solivella a Santes Creus, però havent qüestionat la venda la vídua i els seus fills davant Jaume II,
els recuperaren retornant al monestir els diners esmerçats. El 1324, Sibil·la d'Anglesola, vídua de l'esmentat
Ramon, vengué, amb l'autorització del sobirà, el castell i lloc de Solivella, al ciutadà barceloní Arnau
Messeguer.
Retornat a la corona el 1393, Joan I vengué a carta de gràcia el lloc, amb la jurisdicció alta i baixa, mer i mixt
imperi, per 16.500 sous d'Aragó, a Ramon d'Abella. Aquest noble, encara no al cap de l'any, el gener de
1394, l'alienà a Berenguer de Boixadors, que el 1424 el vengué al rei Alfons el Magnànim. El monarca, el
mateix any, el tornà a vendre, a carta de gràcia, a Ramon Berenguer de Llorac, casat amb Violant, castlana
de Solivella.
El 1599, Felip III de Castella creà la baronia de Solivella, amb caràcter ple (civil i criminal), a favor de Simó
Berenguer de Llorac i Castelló.
Els senyors tingueren diversos problemes amb els seus vassalls per raó de la jurisdicció, que foren resolts al
llarg del segle XVIII. El lloc i terme (i per tant el castell) passaren a la segona meitat de l'esmentat segle als
Despujol, marquesos de Palmerola, els quals el mantingueren fins a l'acabament de les senyories.
Els Llorac bastiren a la fi del segle XV i principi del XVI, tot aprofitant elements anteriors, el gran i sumptuós
castell de Solivella, la millor mostra del gòtic florit, amb elements renaixentistes, de la comarca. Voltejaven
l'edifici fossats, murs i contramurs; la seva planta rectangular annexionava dues torres rodones, situades als
angles, amb merlets, sageteres i matacans; en l'interior de l'edifici hi havia un gentil pati quadrat, al bell mig
del qual es trobava la cisterna -que avui fa de dipòsit municipal d'aigua-, coronada per un monument
piramidal encimerat per una bella estàtua, d'estil gòtic, de l'arcàngel Sant Miquel vencent el dimoni i que
actualment es conserva a la casa que el Sr. Frederic Travé té a Cubelles. L'escala de pedra, amb passamà
treballat, que donava accés a les estances superiors, fou venuda i traslladada al Palau Maricel de Sitges.
Dins el castell hi havia, segons les descripcions d'excursionistes de la fi de segle XIX, belles sales amb rics
teginats, mènsules, impostes daurades, i l'imponent escalfapanxes de marbre blanc, flanquejat per dos
àngels de grandària natural sostenint l'escut les Llorac. L'edifici fou castigat, però, durant la Primera Guerra
Carlina, on es feren forts els carlins. Restaurat després, fou novament malmès durant la Segona Guerra
Carlina. Tot i això, l'edifici mantenia encara elements artístics importants, que el 1879 motivaren l'interès de
l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, que s'adreçà, primer, a l'ajuntament de Solivella
intercedint per la conservació del monument i proposant la seva compra, atès que podria servir de casa del
comú, de jutjat municipal, casa de beneficència i presó, serveis que el municipi realitzava sense locals
propis; i després, el 1880, a la Comissió de Monuments a la Diputació de Tarragona requerint-los a
conservar el palau-castell dels Llorac, i a evitar que els propietaris venguessin la pedra del edifici a una
pesseta la carretada. Al cap de dos anys, el 1882, l'esmentada Associació, després d'haver intentat la
compra per 1.200 duros per part d'un particular interessat en la seva conservació, declarava que no s'havia
pogut dur a efecte la venda pel fet que el castell es trobava ja en estat ruïnós, amb els sostres caiguts i
venudes les bigues.
Dels Llorac passà, a la segona meitat del segle XVIII, als Palmerola, per casament, el 1751, de Maria Josefa
de Llorac amb Francesc Xavier Despujol. Ignasi Maria Despujol el vengué, el 1870, per 5.000 duros, als
propietaris de Solivella, Francesc Casamitjana i Andreu, i Tomás Espanyol i Travé. Al cap de poc temps,
Frederic Travé, l'adquirí dels esmentats propietaris i el cedí a l'ajuntament de Solivella, el qual el 1915 féu
caure amb dinamita les restes d'aquell bell palau.
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VISTA DEL CASTELL DES DEL LLOC CONEGUT COM "LES HORTETES" (A SOTA DEL CAMÍ DEL T ALLAT ).
FOTOGRAFIA PER HERIBERT MARIEZCURRENA,
publicada a l'Àlbum Pintoresc i Monumental

En aquesta fotografia, feta l'any 1879, es pot apreciar perfectament, a la part inferior, la segona muralla exterior- del castell, amb la seva gran portalada que donava accés al complex defensiu. A la part central i a
l'esquerra de la fotografia, apareix la torre circular de la segona muralla. El cinturó de ronda passava per
aquesta segona muralla. Cap a la dreta de la mateixa s'hi aprecien a la part superior els merlets i més a la
dreta, la torre de forma rectangular. En la part superior hi apareix la façana sud-oest del castell, on a
l'esquerra s'hi veu la magnífica "torre de l'homenatge".
La vista de la foto suggereix l'existència de tres plantes: la baixa, la principal o noble (en la que coincideixen
els dos finestrals de bell estil renaixentista) i la superior o golfes, on hi havien set finestres, de les quals se'n
veuen cinc. Així mateix, al damunt de la finestra renaixentista de la dreta de la planta noble -coincidint amb la
part més antiga de l'edifici- s'hi veuen tres finestres cegades.

El castell de Solivella oferia, tanmateix ja baldat, aquesta
soberga aparença, en la segona dècada del segle actual.
(Fotografia per Pere Català i Pic.)
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Vista del castell des del camí del Tallat, on podem apreciar millor, a la part inferior, la portalada d'accés. Els
merlets de la segona muralla. El finestral renaixentista. I sobretot, la torre de l'homenatge coronada de
merlets i amb un bell matacà.
F OTOGRAFIA DE L ' ANY 1917. VISTA DEL CASTELL DES DEL PATI
(QUE AVUI DÓNA A CA L 'E SPERANÇA).

A la dreta s'hi pot veure la porta principal de la muralla, ja
cegada, amb un matacà en el pis superior. La portalada
d'aquesta primera muralla es configurava com un baluard,
coronat amb merlets i espitlleres. Més a la dreta d'aquesta
porta, podem apreciar l'entrada principal al edifici central del
castell.

VISTA DE LA PORTA PRINCIPAL D ' ACCÉS AL CASTELL , ADOVELLADA.

Cal recordar que, abans d'arribar a aquest punt de decadència, el nostre
castell havia tingut diferents propietaris: Els Massaguers, Ramon d'Abella,
Berenguer de Boixadors, Ramon Berenguer de Llorac, Anna de Llorac de
Moixó, Ignasi Maria Pujol (Marqués de Palmerola), García (el "salado"), i
finalment Frederic García Salas junt amb els germans Enric i Frederic Travé
Escardó, que van ser els que, el 3 de juliol de 1912, van fer donació del castell
a l'Ajuntament de Solivella.
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VISTA DEL CASTELL DES DE LA PART DE DALT DEL CARRER D ' ACCÉS ACTUAL .

VISTA DEL TALÚS
DEL COS DE L ' EDIFICI DEL
CASTELL I DE LA PRIMERA
MURALLA , DES DEL PATI
QUE DÓNA A C AL C ATXET .

Hom pot apreciar, a la banda esquerra de la fotografia, la composició de la
paret que sembla construïda al segle XII. A la dreta apareix el baluard, per
la part interior del cinturó de ronda d'aquest sector.

VISTA DEL CASTELL DES DE LA PART DE DALT .

Des d'aquí es poden apreciar, perfectament,
els tres pisos: A la part baixa, a la dreta, es
pot veure la porta principal. A la part central, la
gran obertura rectangular, l'accés a la
barbacana. I a la part superior les finestres del
tercer nivell.

Vista del castell des de la part de dalt ja en plena
decadència, poc després de la voladura de l'any
1915. El racó del fons a l’esquerra correspon al
angle que queda en peus avui dia.
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VISTA DEL CASTELL DES DE L ' ACTUAL CARRER D ' ACCÉS.

Es pot veure la portalada principal, adovellada, que
s'obria al cos de l'edifici. A la dreta d'aquesta
portalada i coincidint amb el primer pis, apareix una
obertura que donava accés a la barbacana.

DES DEL ACTUAL CARRER DE SANT J OAN
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Vista de les restes del castell l'any 1966 des del mateix lloc de la fotografia anterior.

Estat de les restes del castell a principis dels any vint.
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PATI DEL CASTELL - F OTOGRAFIA DE L ' ANY 1879.
FOTOGRAFIA PER HERIBERT MARIEZCURRENA,

publicada a l'Àlbum Pintoresc i Monumental

Al centre de la foto i en primer pla, hom pot veure la cisterna. De
planta quadrada, coronada per una piràmide i rematada per una
bella figura de l'arcàngel Sant Miquel, col·locat damunt d'una
base en que s'hi poden veure esculpits dos àngels sostenint
l'escut dels Llorac (per a més detalls mireu les tres següents
fotografies). A la dreta s'hi aprecia l'escala de vint-i-dos esglaons,
amb la barana de pedra picada. Al final de l'escala s'obre, a la
seva dreta, la portalada gòtica que havia de donar accés a la
planta noble de l'edifici. A la paret del fons, corresponent amb la
planta baixa de l'edifici s'hi obren dues grans portalades, una de
les quals apareix cegada. A mitja paret s'hi aprecia un gran
finestral renaixentista, que, pel fet que en el seu interior hi
aparegui un home amb barret, dóna una idea de la seva
grandària.

Detall de la part superior de la cisterna del castell, on es
pot veure la figura de Sant Miquel, que podeu admirar
millor a la imatge següent, i on podreu tenir una idea més
exacta de les seves proporcions. En aquesta fotografia es
pot apreciar millor l'home amb barret del finestral de
l'esquerra.

IMATGE DE L ' ARCÀNGEL SANT M IQUEL , QUE CORONAVA EL BROCAL DE LA CISTERNA DEL CASTELL .

Aquest conjunt, format per tres elements (la imatge de Sant Miquel, el capitell
i el tronc de la piràmide) que descansaven damunt la construcció en pedra
que tapava la boca de la cisterna. El total amida dos metres i tretze
centímetres. Mentre que la figura de l'arcàngel, més petita que el tamany
natural, fa 107 centímetres d'alçària i representa el Sant en la figura d'un jove
cavaller, amb llarga cabellera al seu cap, cenyida per una cinta, al bell mig de
la qual i coincidint amb el front, hi apareix un joiell circular. Amb la mà dreta
clava una llança (actualment mutilada) sobre un animal amb cap de drac,
girat de panxa enlaire. Podem apreciar també que el braç esquerre està
mutilat. I finalment podem veure, sobre el pit, una creu. Fet que ha motivat
que alguns autors veiessin l'escultura com la representació de Sant Jordi.
Però al seu dors té les restes, bastant mutilades, de dues ales (les podem
veure perfectament a la següent imatge). Actualment és a la casa dels Travé
de Cubelles. Senyalant amb el dit: L'escut dels Llorac.
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E N AQUESTA FOTOGRAFIA
LATERAL PODEM APRECIAR
MOLT BÉ , LES ALES ( TOT I QUE
TRENCADES ) A L ' ESQUENA DE
LA ESCULTURA .

Això ens confirma que es tracta
de l’arcàngel Sant Miquel i no
pas de Sant Jordi, com
erròniament s’havia dit.

IMATGE DE L ' ARCÀNGEL SANT
M IQUEL , QUE CORONAVA EL
BROCAL DE LA CISTERNA DEL
CASTELL .

Detall de la segona peça de la
base. És un capitell de 40
centímetres d'alçària, de forma
octogonal,
completament
llavorat, on a la part del davant
apareix l'escut heràldic dels
Llorac: Un llorer arrencat de
soca-rel, formant una soca
central de la qual surten quatre
branques, amb fulles i fruits de
llorer. Sostingut per dos àngels
laterals. En el dors d'aquest
capitell, hi ha esculpit un àngel,
de les mateixes característiques
que els que podem veure a la part
del davant, centrat al mig i
rodejat de motius florals, amb
dues pomes, dos raïms i dos
cargols.

DETALL D ' UN CAP TROBAT EN
UNES RECENTS EXCAVACIONS
FETES AL CASTELL .

Fins fa poc es podia veure a
l'entrada de l'Ajuntament.

M ÉNSULA QUE REPRESENTA
UNA DAMA , AMB LA CABELLERA
LLARGA , COBERTA AMB UN
MANTELL .

Un collar, del qual penja un joiell
amb pedreria. Amb la seva mà
dreta s'agafa el pit descobert, que
li surt a través d'una obertura en
el vestit, mentre té l'altra mà
entre els plecs inferiors del
mantell. Actualment es pot veure
al Museu de Montblanc.

DES DEL PATI DE LA CISTERNA QUE HEM VIST ABANS, PODEM APRECIAR LA PART SUPERIOR DE L ’ESCALA D ’ACCÉS A LA PLANTA NOBLE.

Tot i trobar-se en plena decadència, i ja molt enderrocat, es pot admirar la riquesa renaixentista que decora
les portalades.
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VISTA DE LES RESTES DEL CASTELL L ' ANY 1980. A L FONS EL CAMPANAR.

VISTA DE LES RESTES DEL CASTELL L ' ANY 1983.
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VISTA DE LES RESTES DEL CASTELL L ' ANY 1999.

VISTA DE LES RESTES DEL CASTELL L ' ANY 1983. A L FONS EL T ALLAT .
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VISTA DE LES RESTES DEL CASTELL L ' ANY 2004

UNA DE LES ESPITLLERES DEL CASTELL .

Al fons el Tallat (més detall a la següent fotografia).
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fotografia).
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Vista del castell des de l'entrada del poble.

Vista del castell des de l'entrada del poble, amb un toc de color.

El Castell. Part de les excavacions realitzades l'estiu de 1999.
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El Castell. 02/06/07
Jornada de Portes Obertes a les obres de consolidació, recuperació i restauració, que van
començar pocs mesos abans
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Un vista del pas de ronda.
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El Castell. 01/03/08
Es comencen a veure les formes de les obres de consolidació, recuperació i restauració del
castell.
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SOLIVELLA, 25 DE JULIOL DE 2008

Visita nocturna al castell, acompanyats de l’alcalde i el director de l’obra
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C APVESPRE AL CASTELL - A NY 2009
(21 de febrer, dies de fort vent)

Al juliol de l'any 2009 l'Ajuntament de Solivella va inaugurar les obres de rehabilitació del castell

Records del que va ser el castell de Solivella i del que encara podem veure:
Poc de valor quedava del nostre castell quan l'Ajuntament va decidir volar amb dinamita, l'any 1915, el que
quedava de la millor i més majestuosa obra del gòtic florit de la comarca. Però, sortosament, aquelles obres
d'art de més valor havien sortit de Solivella anys abans d'aquesta decisió. Això les va salvar i d'aquesta
manera han pogut sobreviure, ben conservades i restaurades, i s'han pogut exposar al públic en altres llocs.
Segurament que l'exemple més important el trobem a Tarragona i és el magnífic retaule de pintura al tremp
sobre taula, de Mateu Ortoneda, que -procedent de la capella del castell- va anar a parar a una de les
capelles laterals de la catedral de Tarragona. Actualment es pot veure, molt ben restaurat, al Museu
Diocesà, inventariat amb els números 1848 a 1856. Al mateix museu de Tarragona hi trobaríem una talla de
fusta policromada d'una imatge, de la Verge amb el Nen, del segle XIII, i una figura representant Sant Joan
del segle XIV, ambdós procedents també de la capella del castell.
Una altra peça important que va marxar de Solivella la trobaríem a Sitges, al Museu Maricel. Es tracta
de l'escala de pedra, amb passamà treballat, que donava accés a les estances superiors del castell.
També es conserva al Museu de Montblanc una mènsula que representa una dama amb la cabellera llarga i
coberta amb un mantell.
A aquestes obres hi podem afegir aquelles que s'han pogut recuperar recentment al desenrunar. Els primers
treballs de recuperació seriosos que es van fer va ser en unes excavacions a l'estiu de l'any 1999.
Tot i que sense documentar es podrien afegir encara dues peces més que procedien del castell: Una finestra
al Cau Ferrat de Sitges i les portes al Palacio del Canto del Pino a Torrelodones.
Però a qui podrem donar molt aviat la benvinguda a Solivella, és a una de les obres més emblemàtiques que
hi havia en aquell castell-palau. Aviat podrem celebrar el retorn de la figura de l'arcàngel Sant Miquel,
representant el moment que venç al diable, que coronava la forma piramidal que cobria l'antiga cisterna del
castell.
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Dintre d'aquest majestuós
castell, al mig del seu pati
d'armes, s'alçava la cisterna
que estava coronada per
l'estàtua de l'arcàngel Sant
Miquel

C ISTERNA DEL CASTELL
Planta del castell tal com era i la situació de la cisterna.

A la part superior es pot veure la figura de Sant Miquel

Part inferior del talús Camí del tallat

Plànol de com és actualment la planta del castell i situació de la cisterna.

07-5.0_Annex històric, artístic i arqueològic 70-14.doc

- 22 -

El Retorn de Sant Miquel
19 de juny de 2013

Aquella imatge que originàriament havia culminat la forma piramidal de la cisterna del castell de Solivella i
que el seu últim propietari -abans de cedir les restes al poble- va salvar de les salvatges mans dels
solivellencs d'aquell temps, va anar a parar a la seva residència de Cubelles. Allí va quedar dipositada fins
aquest any, quan, gràcies a les oportunes gestions fetes per l'Ajuntament de Solivella, que va estar pendent
del moment adient per gestionar la seva adquisició, ha pogut retornar a la seva població d'origen.
Després d'haver estar guardat més d'un mes al magatzem del Salat, avui 19 de juny, ha estat desembalat a
la Societat i s'ha començat la seva neteja i restauració -per mans d'experts restauradors- abans de donar-li
la seva ubicació definitiva.
Un cop tret del seu embolcall s'ha pogut comprovar com ni el pas del temps, ni el transport, ni les tasques
d'embalar i desembalar, han malmès absolutament res de la figura ni tampoc del seu pedestal.
Les úniques part deteriorades de la figura les trobem en el seu braç esquerre i una part de la llança, les ales
completament mutilades, i una marca sota el coll que indica que el cap s'havia trencat i separat. Però
aquestes mutilacions ja es devien haver fet quan es va transportar a Cubelles, o potser fins i tot abans. Les
parts de les ales, les del braç esquerre i la llança hi falten, però el cap segueix al seu lloc després de que el
tornessin a situar on correspon encolant-lo amb ciment.
És ara quan, en treure-li el "vestit" que l'ha protegit durant aquest temps, s'ha pogut veure en tota la seva
magnificència aquesta important obra escultòrica i ens permet gaudir del delicat treball que el seu autor va
fer, tant en la figura principal, la del arcàngel Sant Miquel donant mort al diable, com en el seu pedestal que
és d'una extraordinària i delicada bellesa.
Precisament és ara quan, gràcies a poder veure'l per totes bandes, s'ha pogut apreciar com a la part
posterior del pedestal existeixen aquells elements que ja s'havien descrit en aquesta mateixa web, però
sense poder documentar de manera fefaent la seva existència, doncs ens havíem basat en el que el Sr.
Frederic Travé ens havia dit en les ocasions que se l'havia visitat.
Es tracta d'elements lligats a la terra, a la terra de Solivella d'abans i d'ara, doncs es veuen perfectament
esculpits uns raïms envoltats de fulles. Però també hi podem apreciar el que pot representar una hipòtesi
sobre la manera com els dels pobles veïns ens han batejat: cargols. Per tant, qui ho sap? Potser és
d'aquests elements que vorejaven l'escut dels Llorac d'on prové aquest renom, gairebé un gentilici, amb el
que som coneguts els solivellencs.
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2. DESCRIPCIÓ COMPOSITIVA I CONSTRUCTIVA. ESTRUCTURACIÓ DEL CONJUNT.

A L 'ESQUERRA DE LA FOTOGRAFIA , EL CASTELL . AL CENTRE LA PLAÇA DE S ANT JOAN

DEL CASTELL FINS A LA CARRETERA . A LA DRETA VEIEM EL CAMÍ DEL T ALLAT .

L'any 2008 es va realitzar el projecte Bàsic i d'execució de Rehabilitació del castell de Solivella i adequació
de l'entorn, última actuació realitzada part de l’Ajuntament de Solivella,

Descripció:
L'estructura de l'inventari, en el qual es fa una ressenya dels béns mobles seguint un criteri topogràfic, ens
permet conèixer bé, que de manera indirecte les principals estances de l'edifici, ja que s'esmenten per poder
localitzar els diferents objectes i béns. hem de tenir en compte, però, que podria ser que determinats espais
no siguin mencionats en trobar-se buits o tenir poca significació en el marc de l'inventari.
A la planta baixa s’esmenten: el celler, el celleret, la cambra dels mossos, entrant al pati a mà esquerra, el
celler de mà esquerra, els estables, la cisterna, l’escala, el corral, la botiga en entrar al pati a mà esquerra, la
botiga de l’oli.
A la primera planta es fa menció de la sala davant de l’escala, de la sala de mà dreta de l’escala, de la sala
al seu costat on va morir Lluís Pau de Llorac,de la cambra adjacent que dóna al corredor i la comuna, de la
cambra fosca, de la cambra del pa al capdamunt del corredor, de la cuina, de la cambra contigua a la de
davant de l’escala, de la cambra gran, de la cambra petita dita de l’obra nova, al costat de la cambra gran,
d’una altra cambra petita, de l’estudi i de la capella.
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A la segona planta o golfes se situen les escales al final del corredor que menen al segon pis, al rebostet, a
la cambra anomenada «hospital» i a les botigues de blat.
La relació de béns de l’inventari aporta una valuosa munió de dades per entendre la vida quotidiana en el
castell. Sans Travé i Ballart fan una divisió en elements i eines del camp i animals de càrrega, carruatges,
armes, biblioteca i arxiu, objectes d’art i litúrgics, instruments musicals, mobiliari, vestits, joies,estris i arreus
diversos.
Els treballs arqueològics duts a terme, juntament amb l’observació dels vestigis que ens han arribat mostren
que el castell gòtic de Solivella s’adapta a l’estructura del roquissar, la qual cosa l’obliga a adoptar una planta
recta pel costat nord i oest, mentre que a les bandes sud i est adopta una silueta en arc. Aquesta forma es
palesa també a la planta de la muralla del recinte, i varia substancialment en la primera defensa ja davant del
poble.
Per a una millor comprensió de l’estructura i evolució del recinte de Solivella, cal diferenciar tres espais:
El castell o recinte sobirà, que es devia compondre per la caixa de l'edifici gòtic, de planta irregular
i estructurada al voltant d’un pati central on hi devia haver la cisterna i el seu brocal, i l’escala d’accés a la
planta. Segons la informació gràfica i documental tenia tres plantes, baixa, primer pis i golfes. S’hi entrava
per una porta de mig punt al costat sud-oriental.
La lliça, la muralla i el pas de ronda fins la porta del castell: primera defensa de la fortificació, que es compon
d’una muralla de carreus i espitlleres obertes a l’alçada de la lliça, i originàriament coronament de carreus
espitllerats i pas de ronda sobre trespol de lloses de pedra. Hi trobem una torre porta defensada amb
espitlleres o troneres d’orb i pal, des de la qual surt una rampa pavimentada amb pedres fins a la porta del
castell.
La contramuralla i el vall: entre la primera muralla i el poble, hi ha un espai, ara ocupat per hortes i coberts
que limita pel sud un mur de carreus que en principi prenem com part d’una contramuralla o barrera
defensiva, de manera que es crea un espai protegit. Hi ha un fossat al peu de la muralla del castell.
Varies intervencions realitzades entre l'any 1998 i 1999
Els treballs arqueològics van començar el mes de juny de 1998 amb un rebaix mecànic controlat sota la
direcció de C. A. Pociña. Es va realitzar una primera extracció de runes de bona part de la zona adjacent a la
porta d’entrada a la muralla del recinte sobirà. La runa procedent del rebaix es va destriar, tot separant els
carreus, aptes per a intervencions de rehabilitació posteriors. En alguns punts es va arribar a rebaixar més
de 3 m i es va realitzar el rebaix del 95% dels nivells de runa, tot deixant una potència mitjana de 30 cm
sobre les línies teòriques de paviment per protegir-los de l’acció de les màquines.
Després es van realitzar dues campanyes, els mesos de juliol de 1998 i1999, organitzades com a camps de
treball en col·laboració entre el Departament de Joventut i el Servei d’Arqueologia de la Generalitat i
l’Ajuntament de Solivella. Es van concretar en:
• Sector 1100
Correspon a una petita estança al sud de l’accés al castell (sector 1200) que funciona com a espai destinat a
celler, en relació a un cup localitzat al sector 1600. És una petita cambra de la qual s’han delimitat els costats
septentrional, meridional i occidental. Està pavimentada amb grans blocs de pedra lligats amb tocs de guix o
morter de calç i al costat septentrional s’hi troba una bateria de quatre tenalles de terrissa delimitades
meridionalment per un muret de maçoneria. Al peu del mur de separació amb el sector 1600 s’ha localitzat
un espai rectangular en el subsòl destinat a permetre el buidatge del cup mitjançant un canaló de desguàs.
L’accés a l’estança és una obertura o pas al costat occidental, que probablement donava al pati del castell.
L’habitació estava segellada per una sèrie de nivells d’enderroc d’època contemporània.
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Figura 4
Sector 1100.
Estructures documentades durant els treballs d’excavació.

• Sector1200
És un espai ampli entre els sectors 1100, 1300 i 1800
que originàriament devia ser la porta d’accés al recinte
sobirà del castell. Al nord està limitat per l’àmbit 1800
que hem interpretat com un cós de guàrdia, al sud per la
separació amb el sector 1100 i al nord oest amb el pati
del castell.
Després d’excavar els nivells de colgament i enderroc es va poder veure que el sector està definit per murs
de carreus i el que podria ser un nervi de la volta de la coberta, caigut, sota els nivells d’enderroc. També es
va descobrir part d’un paviment de lloses i un graó amb canalització d’aigua.
• Sector1300
El sector 1300 és l’espai entre la muralla del recinte sobirà del castell,el seu mur perimetral i la porta d’accés
a la zona (sector 1400), que es coneix com a lliça. És un espai en pendent, amb la cota inferior al costat de
l’accés ala muralla, i la superior en el lloc on hi havia el portal del castell. El costat nord del castell està
delimitat pel mur perimetral del recinte sobirà, una imponent estructura de carreus allargassats units amb
morter de calç tot deixant una junta força prima, mentre que a la banda contrària, hi ha un mur també de
carreus, encara que amb reparacions d’època moderna/contemporània, on s’obre un seguit d’espitlleres del
tipus d’orb i pal, de cronologia tardana (segles XV-XVI).
Sota dels nivells d’enderroc hem pogut detectar un primer nivell de paviment format per trams escalonats,
fets amb còdols i reble, i vorada de pedres de mida petita o mitjana. Sota seu n’hi ha un altre, de
característiques similars. Al costat est del paviment es localitza la muralla del recinte sobirà formada per
carreus de petites dimensions, lligats amb morter de calç, i un total de quatre espitlleres. Ala banda oest hi
ha el mur de la façana del castell, format per grans carreus escairats lligats amb morter de calç. Al sud, en el
límit amb el sector 1400, es localitzen els muntants d’una portalada de pedra. Sobre la muralla medieval es
pot observar un reaixecament de maçoneria amb una obertura quadrada i una reparació d’època
contemporània.
• Sector1400
Es tracta de la torre porta d’entrada de la muralla del castell a la lliça. És una estructura de carreus que
recolza a la muralla del sector 1300, bé que hi ha alguns encadenats entre els carreus d’ambdues, cosa que
fa pensar en la coetanietat constructiva.
L’entrada al castell es feia per una portalada de mig punt amb capialt,que dóna a l’interior de la torre, des
d'on s’accedia mitjançant una altra portalada al sector 1300 i per tant a l’interior del castell, i per una porta
sobre uns esglaons, al sector 1500, a l’oest. El costat nord està delimitat per un mur de carreus sobre una
banqueta de fonamentació. L’excavació va permetre delimitar dos paviments successius de lloses de pedra,
el més modern relacionat amb l’afegit d’un contrafort i un esglaó al peu de la porta d’accés al sector 1500.
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• Sector1600
El sector 1600 és un cup per a l’elaboració del vi al costat del sector 1100. Està conformat per murs de
carreus de diferents dimensions lligats amb morter de calç de mala qualitat que envolten un cup de planta
circular folrat ales parets i base amb rajoles vidrades de color marró. Al costat oest, hi ha un desguàs que
devia vessar el líquid a l’estructura semisoterrània del sector 1100.
• Sector1700
El sector 1700 es troba a l’oest del sector 1600 i al nord del 1400. Es tracta d’un espai descobert parcialment
en els costats nord i oest que el podríem definir en un principi com a dependències de tipus agrícola —
dedicades a l’elaboració del vi— com les dels sectors 1100 i 1600. En el seu costat nord està delimitat per un
mur de pedra lligada amb morter i hi ha restes d’una esca-la de pedra. En el costat oest hi ha l’arrencament
d’un arc diafragma, parcialment embegut per l’estructura del cup del sector 1600. Els costats sud i oest no
es van delimitar durant les campanyes de 1998 i 1999 per raons de seguretat(sud) i per la presència de
l’abocador de terres de l’excavació (oest). A l’angle nord de l’estança es va detectar una tenalla
semisoterrada. A l’extrem nord-est del sector, entre l’escala i la tenalla es va localitzar una estructura
rectangular,possiblement un dipòsit, que aprofita com a lateral l’escala.
L’estança està pavimentada amb lloses lligades amb morter, sobre un terra similar a l’anterior.

• Sector1800
Es troba al nord del sector 1200. És una petita
estança de planta trapezoïdal i que dóna a una altra,
no excavada al nord, i que en un principi hem pres
com un cós de guàrdia, tot i que no es poden
descartar altres possibilitats.

Figura 5
Cos de guàrdia del castell, sector 1800. Detall del sistema
d’accés de la porta i la lliça

Aquesta cambra s’obre al sector 1200 mitjançant una porta amb un marxa peu de carreus, possiblement
posterior i la seva estructura es caracteritza per estar formada bàsicament per murs de carreus de grans
dimensions amb els angles rematats a bisell i paraments de maçoneria lligada amb morter i arrebossats de
guix. El paviment és de lloses de pedra.
Exteriorment, tenim un potent contrafort que es pot apreciar a les fotografies antigues del castell abans de
ser enderrocat

BIBLIOGRAFIA:
Aquesta descripció ha estat extreta del document "Treballs arqueològics al castell de Solivella" per Joan Menchón Bes i Moisés Díaz García
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3. ESTAT DE CONSERVACIÓ
3.1. Consideracions generals
El castell de Solivella es troba en una elevació calcària al costat nord del nucli urbà. La seva situació li atorga
un clar caràcter estratègic i de control de l'entorn immediat i de la zona on se situa el poble, tot mantenint
una àmplia visibilitat de la zona septentrional de la comarca i les estivacions de la serra del Tallat.
L'estat en què ens ha arribat la fortificació és força ruïnós. Les fotografies de finals del segle XIX i principis
del XX mostren una impressionant construcció del gòtic tardà amb elements renaixentistes, bastida amb
carreus, distribuïda en tres pisos al voltant d'un pati central i envoltada, almenys, per una muralla defensada
amb bestorres. L'estat en què es ha arribat però, és un altre.
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Està molt deteriorat.
PROTECCIÓ: Sota la protecció de la Declaració
genèrica del Decret de 22 d'abril de 1949, i la Llei
16/1985 sobre el Patrimoni Històric Espanyol.
Protecció: BCIN
Disposició: Decret
Data disposició: 22/04/1949
Publicació: BOE
Data publicació: 05/05/1949
Estil:
Gòtic florit català
Època:
XV - XVI
BCIN: 1575-MH
BIC: (R.I.) - 51 - 0006729 - 00000
IPA: 1775

E NTRADA PRINCIPAL DE LA MURALLA

Fotografia de l'any 1917

Fotografia de l'any 2008

El fet de ser dinamitzat l'any 1915, juntament amb la venda de la pedra dels enderrocs, l'aprofitament de la
zona com abocador de runes i la parcel·lació dels espais al peu de la muralla han transformat de manera
força dramàtica l'estructura que teníem del castell fins principis de segle. Abans d'engegar els treballs
arqueològics del castell es veia solament l'angle nord-est i part d ela muralla i contramuralla meridional i
oriental, de manera que les restes de la construcció eren totalment cobertes per enderrocs, runa i vegetació.
Es mantenia en ús, això si, la cisterna del pati, utilitzada coma dipòsit d'aigua municipal.
3.2.

Descripció de danys

• Adequació de l'entorn
L'entorn del conjunt castral s'ha modificat en diferents ocasions al llarg dels segles. Aquí només ens referim
a l'entorn del castell. Aquest espai exterior ha quedat ple d'herbes i restes de pedra a causa dels
despreniments dels murs existents.
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• Places:
Actualment aquesta plaça no està pavimentada ni delimitada, això fa que el terreny estigui ple d'herbes i
pedres
Danys a la placeta Sant Joan

Actualment aquesta plaça no està pavimentada, i el terreny que presenta referent al fossat de l'entorn del
castell es de 1,15m de desnivell.
Danys a la plaça Sant Joan, número 6

• Camí del Tallat i camí d'accés a la mina
Camí del tallat: Es troba entre el talús sud-oest superior i el talús sud-oest inferior de la zona que engloba
l'entorn del castell, aquest queda estret per causa de les terres que van caient dels talussos
Camí d'accés a la mina: L'accés a la mina es troba en un lloc de molt difícil accés. Existeix un petit pas
gairebé inexistent ja que es troba envaït d'herbes i matolls.
Danys al camí del Tallat
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• Danys a la volta de la mina
L'antiga mina d'aigua es troba en molt mal estat, fins al punt que s'ha apuntalat el sostre.
Danys en la volta de la mina

• Danys en talussos
Tal com s'ha dit anteriorment, aquest espai exterior, ha quedat totalment cobert d'herbes i pedres, i les terres
es desprenen fàcilment i envaeixen el camí del Tallat
Adequació de l'entorn - Danys en talussos

Talús sud-oest inferior

• Danys en murs de pedra
Els murs que estan construïts amb fàbrica de pedra irregular i assentats sobre bases diferents de
composició de subsòl complexa, presenten una àmplia varietat de danys.
Els problemes més greus es centren en els laterals i els coronaments d'aquests. El morter de la seva
maçoneria ordinària està molt degradat, puntualment desintegrat o inexistent.
També trobem en bastants trams dels murs on hi existeixen zones amb falta de volum construït.
La degradació dels morters condueix a la fatiga material de la fàbrica que es manifesta per un considerable
bombament. La ja greu deficiència constructiva d'aquestes zones es veu augmentada per esquerdes obertes
en la maçoneria.
Danys en murs de pedra
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• Xarxa d'aigua i clavegueram
Les canonades de la xarxa d'aigua i de clavegueram es troben en molt mal estat, molts trams d'elles, estan
trencades.
Danys en canonades

3.3.

Quadre de l’estat de conservació

A. Modificació de l’entorn immediat
Talussos amb acumulació d'herbes, matolls i volum petri.
B. Danys en camins i places
Passos estrets / inexistents
Terreny amb acumulació de terres i runa
C. Danys i modificacions en fàbrica de mur
Murs ruïnosos
Morter de junts desintegrat / inexistent
Rejuntat no original
Esquerdes / fissures
Reintegracions amb paredat
Pèrdua de volum petri
Desagregacions amb pèrdua de superfície
D. Danys en volta
Volta ruïnosa
E. Danys en les xarxes d'aigua i clavegueram
Canonades trencades / descobertes
Manca de peces / valvuleria
Manca de connexions

4. JUSTIFICACIÓ DE LES INTERVENCIONS
4.1. Criteris generals
L'objectiu d'aquesta intervenció es evitar que els murs que serveixen de contenció a les terres del talús de la
part sud-est es continuïn degradant.
Al mateix temps també és necessari netejar el talús, actualment envaït d'herbes i matolls. Els treballs
arqueològics duts a terme fins a l'actualitat, així com els estudis realitzats han aportat dades que permeten
conèixer part de la importància arquitectònica d'aquest edifici gòtic- renaixentista. amb la present actuació es
pretén deixar net el terreny per a posteriors actuacions arqueològiques que permetin aportar més dades al
conjunt.
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Es tracta d'un castell senyorial de les acaballes de l'edat mitjana amb importants elements renaixentistes.
S'estructura al voltant d'un pati central i de tres plantes.
4.2. Arqueologia
En aquesta fase no es realitzaran intervencions arqueològiques, tant sols es netejarà el talús per a posteriors
actuacions.
Tal vegada, es puguin realitzar actuacions arqueològiques i d'altres estudis d'aquesta part del recinte, la
zona sud-oest. Es té coneixement de la possible existència de restes arqueològiques, avui tapades per les
terres del talús.
4.3. Consolidació i restauració
La màxima vàlida per a totes les intervencions és la de mantenir l’autenticitat única i testimonial de les parts
a intervenir d’aquest castell excepcional de la Conca de Barberà, a la població de Solivella. Seguint aquesta
màxima, la proposta es limita a un conjunt d’obres de consolidació i neteja que hauran de tornar a
l’estructura dels murs la seva capacitat portant, de contenció del talús de la part sud-est. Durant les
intervencions en cap moment es buscarà la diferència entre la preexistència i la restauració, sinó una plena
integració de les parts consolidades o restaurades a l’entorn construït.
4.4. Restitució i substitució
En restitució i substitució es igualment vàlid el propòsit de ser respectuosos amb els detalls i la composició
anterior i amb l’ambient històric.
En els processos s’utilitzaran materials tradicionals com pedra i morter de calç natural.
4.5. Nous usos, accessos i recorreguts
A causa del seu estat ruïnós o d'abandó, tots els espais on cal intervenir estan actualment en desús. Per
aquest motiu, una de les tasques importants del projecte i de les obres és arranjar l'accés a l'espai que
envolta el castell i tenir una millor perspectiva del conjunt per tal que aquests espais s'integrin millor en el
conjunt monumental.
L'antiga mina d'aigua que travessa tot el castell es troba en molt mal estat, fins al punt que s'ha apuntalat el
sostre. En aquesta actuació s'arranjarà aquest sostre per tal d'evitar possibles esfondraments que malmetin
les bases constructives del castell. Al mateix a temps s'arranjarà la boca d'entrada a la mina per deixar-la en
bones condicions i integrada en l'entorn.
4.6. Conclusions
Els criteris i plantejaments s’apliquen com a guia en l’establiment de l’esquema i contingut dels diferents
grups de treball enumerats i descrits en la memòria constructiva.

Montblanc, octubre de 2014
Tècnic redactor i
Cap de l'àrea d’Assistència Tècnica i Mobilitat

Jordi Obradó i Sanfeliu
Arquitecte tècnic
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TREBALLS ARQUEOLÒGICS AL CASTELL DE SOLIVELLA (CONCA DE BARBERÀ)
JOAN MENCHON i BES - MOISÉS DÍAZ GARCÍA

1.- INTRODUCCIÓ
Des de l’any 1998 l’Ajuntament de Solivella (Conca de Barberà) ha engegat un seguit d’actuacions amb la finalitat de
recuperar el castell. En aquest marc s’han dut a terme dos camps de treball d’arqueologia, els mesos de juliol de1998 i
1999, en col·laboració amb el Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya, com a primer pas per a la
revaloració del conjunt.

2.- SITUACIÓ I ENTORN FÍSIC
2

Solivella és un municipi d’uns 750 habitants, amb una superfície aproximada de 21 km , situat en la comarca de la
Conca de Barberà. Les coordenades UTM són 31TCF 347768 591257 347780 591230-347805 591290-347815 591275.
El castell de Solivella es troba situat sobre un promontori a la part alta de la població, al nord, dins del mateix casc urbà i
està delimitat pel camí del Tallat, el carrer de Sant Joan i, al darrere, les cases de la plaça de Sant Joan. L’àrea ocupada
pel castell ara és una esplanada d’uns 45 m de llarg per 28 m d’ample,on es conserven de forma desigual les restes
de l’edifici.

3.- CONTEXT HISTÒRIC
La primera dada que tenim del castell de Solivella és la seva cita com afrontació en un document, suspecte, del 1038 o
1058, on Ramon Berenguer I i la seva esposa Almodis van fer donació del puig de Forès a Miró Foguet i Bernat Llop. El
1076 consta ispo castelar de Olivela com afrontació de la quadra d’Ollers. L’any 1204 Pere d’Olivella o Solivella actua
com a testimoni de la cessió d’una part de les rendes del castell de les Piles al monestir de Poblet. El 1284 Ponç de
Solivella és esmentat com a marmessor del testament de Pere de Queralt. Al segle XIII el castell de Solivella va formar
part de les possessions de la família Puigverd i posteriorment va passar a mans dels Anglesola. A principi del segle XIV
va ser comprat per Poblet als marmessors de Ramon d’Anglesola per la quantitat de 50.000 sous. Però un plet entre els
successors de Ramon i Santes Creus acabà amb una sentència de Jaume II que manava el retorn del castell als hereus
i dels diners al monestir.
L’any 1324 Sibil·la d'Anglesola, vídua de Ramon d’Anglesola va vendre el castell al ciutadà de Barcelona Arnau
Massaguer. Segons el fogatge de 1358 Solivella era de Macià Massaguer, en el de 1365-1370, que esmenta setantatres focs, el defineix com a ciutadà de Barcelona.
L’any 1391 va tornar a mans comtals i el 1393 el rei va vendre a carta de gràcia el castell amb els termes i jurisdiccions,
mer i mixt imperis per 16.500 sous d’Aragó a Ramon d’Abella. Un any després el ven a Berenguer de Boixadors que el
va posseir fins al 1424, any en què el cedeix a la corona. Aquell mateix any Alfons el Magnànim el ven a carta degràcia
a Ramon Berenguer de Llorac per la quantitat de 16.500 sous de Barcelona.
Segons Palau i Dulcet quan els Llorac es fan amb el castell, els Massaguer encara hi tenien drets, ja que Pere Guillem
Massaguer va vendre a Ramon Berenguer de Llorac la jurisdicció civil i el domini útil del poble.
A finals del XV figura com a senyor de Solivella Ramon Berenguer de Llorac, possiblement fill de l’anterior, qui va tenir
un fill, Lluís de Llorac que ja figura com a senyor de la vila el 1509. Els Llorac van engrandir el castell i hi van construir
un gran edifici gòtic amb força elements renaixentistes.
L’any 1599 Felip III va concedir en feu perpetu i la jurisdicció criminal a Anna de Llorac, vídua de Lluís Pau. En aquest
feu van seguir Berenguer de Llorac (12/7/1633), Joan de Llorac i Perelló (14/2/1674), Joan de Llorac i de
Moixó (23/12/1706).
Seguint Palau i Dulcet, les desavinences entre el poble i els Llorac van portar a un plet a principis del XVIII.
Conseqüència d’això, l’any 1729 el castell va retornar a mans reials. Joan de Llorac el va intentar comprar de nou però
«la família el cità davant del tribunal». Després del plet el va recuperar l’any 1730. Els veïns van tornar a pledejar contra
els Llorac però malgrat les despeses i els arguments adduïts, el 1735 van ser condemnats fisc i vassalls a silenci
perpetu

Figura 1
Vista general del sector1300 del castell, que es correspon a la lliça
d’accés a l’interior delcos principal de l’edifici. Es pot veure el
paviment de pedra amb encintat i la muralla ambles espitlleres.

L’any 1751 va passarr a mans dels Despujol, parents barcelonins
dels Llorac, arran del casament de M. Josefa de Llorac i Francesc
X. Despujol. L’any 1870 Ignasi Maria Despujol, a l’ensems marquès
de Palmerola el va vendre a Francesc Casamitjana i als germans
Andreu i Tomàs Espanyol i Travé. Pocs anys
an després el comprà el
diputat Frederic Travé, qui el va cedir a l’Ajuntament. Va ser
enderrocat per
er ordre municipal l’any 1915.

Figura 2
Planta general del castell

4.- DESCRIPCIÓ DEL CASTELL
El castell de Solivella es troba en una elevació calcària al costat nord del nucli urbà. La seva situació li atorga un clar
caràcter estratègic i de control de l’entorn immediat i de la zona on se situa el poble, tot mantenint una àmplia visibilitat
de la zona septentrional de la comarca i els estreps de la serra del Tallat. L’estat en què ens ha arribat la fortificació és
força ruïnós. Les fotografies de finals del segle XIX i principis del XX mostren una impressionant construcció del gòtic
tardà amb elements renaixentistes, bastida amb carreus, distribuïda entres pisos al voltant d’un pati central i envoltada
almenys per una muralla defensada amb bestorres. L’estat en què ens ha arribat, però, és un altre.
El fet de ser anorreat l’any 1915, juntament amb la venda de la pedra dels enderrocs, l’aprofitament de la zona com
abocador de runes i la parcel·lació dels espais al peu de la muralla han transformat de manera força dramàtica
l'estructura que teníem del castell fins a principis de segle XX. Abans de començar els treballs arqueològics del castell
es veia solament l’angle nord-est i part de la muralla i contramuralla meridional i oriental, de manera que les restes de
la construcció eren totalment cobertes per enderrocs, runa i vegetació. Es mantenia en ús, això sí, la cisterna del pati,
utilitzada com a dipòsit d’aigua municipal.
Diferents autors de principis de segle l’havien pres com un exemple del que seria un castell de finals del gòtic. A l’obra
Els castells catalans, Pere Català i Tomàs Domingo ens diuen que «A mesura que els castells prengueren importància
de palau senyorial accentuaren la tendència a deixar un pati a l'interior. Els construïts al pla eren generalment de recinte
quadrangular dins d’una sola massa de parets llises, i els dels llocs muntanyosos s’adaptaven a la configuració de
terreny i estaven protegits per muralles, algunes vegades en doble recinte. Entre els primers és interessant el castell de
Solivella, a la Conca de Barberà, actualment molt enrunat, on es veu la planta amb fortes muralles i torres de defensa,
unes quadrades i altres rodones, merlets amb matacans, pati central amb escala espaiosa i grans sales.»
Molt més aclaridora és l’explicació que ens ha deixat Palau i Dulcet ala seva guia de la Conca de Barberà:
«Des del seu origen fins al segle XV, segurament el castell de Solivella era un edifici ferm, senzill i de poc abast. Però en entrar al
domini de la família Llorac, s'eixamplaren els murs i es reféu la fortalesa i es convertí en palau senyorial engalanat amb
els gentils treballs escultòrics del gòtic florit. Així que deixaren d’habitar-lo els Llorac, el poble, que covava un odi mortal al
feudalisme, s’abraonà contra tot ço que ostentava la marca dels seus senyors. Esbocinà els setials reservats que els Llorac
tenien a l’església, trencà escuts nobiliaris, malbaratà treballs de talla i dins el castell destruí tot el que era al seu abast. De 1830
a 1840, es fortificaren dins el castell els voluntaris de la vila i en les lluites intestines que seguiren, serví de quarter a les forces
armades, amb gran dany per a l’edifici.»

I tot seguit fa una descripció de l’estat del castell als anys vuitanta del segle XIX:
«De lluny, el grandiós edifici, reforçat per dues torres angulars i rodejat de murs atreu tota l’atenció. A mesura que ens hi
acostem, el seu retallat perfil i els seus rònecs murs, ens permeten estudiar-lo i refer en la pensa les seves vicissituds
arqueològiques. Els fossats, murs i contramurs semblen obra dels segles XIV i XV. El mateix diem de les dues torres rodones
dels angles amb merlets, sageteres i matacans. El gran cos d’edifici quadrangular revela a les clares ésser obra dels Llorac i
bastit segurament a principis del segle XVI. Els seus paraments de bulsonada, foradats per gentils finestrals, alguns d’ells amb
pestanya, li donen aspecte de palau fortificat més que de castell.» En entrar, es troba un pati quadrat, al mig del qual hi ha la
cisterna. És un monument de pedra piramidal, encimerat per l’estàtua de Sant Jordi amb el drac vençut. En la peanya, dos àngels
esculpits sostenint les armes nobiliàries dels Llorac.» A la dreta del pati, una escala de pedra amb passamà treballat, mena a les
habitacions superiors. Al davant s’obre un finestral quadrangular amb pestanyes i, al dessota d’aquest, un arc rebaixat comunica
amb les dependències baixes i fosques, i plenes de misteri pels que desconeixem amb exactitud el seu veritable destí. El poble
les rodeja de llegendes i les converteix en presons, o llocs de martiri, relacionat amb el jou feudal dels seus extingits senyors.»
Dalt hi ha espaioses sales, cambres, passadissos, rics teginats, mènsules, impostes daurades, etc., però tot bastant castigat.
Recolzada al mur d’una gran sala es veu un monumental escalfapanxes de marbre blanc, flanquejat per dos àngels de grandària
natural i sostenint l’escut dels Llorac.»

Les fotografies que ens han arribat del castell mostren que es tractava d’una edificació de gran envergadura. Els reculls
fotogràfics publicats fa alguns anys per Jordi Travé fan la compilació de plaques de finals dels segles XIX i XX, que en
part ja s’havien fet conèixer en obres com la dels Castells catalans.
Un document en el qual ens hem de basar per comprendre l’estructura del castell de Solivella va ser publicat l’any 1984
per Josep Maria Sans Travé i Concepció Ballart i Marsol. Es tracta de l’inventari dels béns de Lluís Pau de Llorac i
Constantí, senyor del castell, procedent del fons del notari barceloní Domingo Fontana.
L’estructura de l’inventari, en el qual es fa una ressenya dels béns mobles seguint un criteri topogràfic, ens permet
conèixer, bé que de manera indirecta les principals estances de l’edifici, ja que s’esmenten per poder localitzar els
diferents objectes i béns. Hem de tenir en compte, però, que podria ser que determinats espais no siguin mencionats en
trobar-se buits o tenir poca significació en el marc de l’inventari.

A la planta baixa s’esmenten: el celler, el celleret, la cambra dels mossos,, entrant al pati a mà esquerra, el celler de mà
esquerra, els estables, la cisterna,, l’escala, el corral, la botiga en entrar al pati a mà esquerra, la botiga de l’oli.
A la primera planta es fa menció de la sala davant de l’escala, de la sala de mà dreta de l’escala, de la sala al seu costat
on va morir Lluís Pau de Llorac,de la cambra adjacent que dóna al corredor i la comuna, de la cambra fosca, de la
cambra del pa all capdamunt del corredor, de la cuina, de la cambra contigua a la de davant de l’escala, de la cambra
gran, de la cambra petita dita de l’obra nova, al costat de la cambra gran, d’una altra cambra petita, de l’estudi i de la
capella.
A la segona planta o esgorfes se situen les escales al final del corredor que menen al segon pis, al rebostet, a la cambra
anomenada «hospital» i a les botigues de blat.
La relació de béns de l’inventari aporta una valuosa munió de dades per entendre la vida quotidiana
quotidi
en el castell. Sans
Travé i Ballart fan una divisió en elements i eines del camp i animals de càrrega, carruatges, armes, biblioteca i arxiu,
objectes d’art i litúrgics, instruments musicals, mobiliari, vestits, joies,estris i arreus diversos.
Els treballs arqueològics duts a terme, juntament amb l’observació dels vestigis que ens han arribat mostren que
el castell gòtic de Solivella s’adapta a l’estructura del roquissar, la qual cosa l’obliga a adoptar una planta recta pel costat
nord i oest, mentre que a les bandes sud i est adopta una silueta en arc. Aquesta forma es palesa també a la planta
plan de
la muralla del recinte, i varia substancialment en la primera defensa ja davant del poble.
Per a una millor comprensió de l’estructura i evolució del recinte
rec
de Solivella, cal diferenciar tres espais:
El castell o recinte sobirà, que es devia compondre per la caixa de l'edifici gòtic, de planta
nta irregular i estructurada al
voltant d’un pati central on hi devia haver la cisterna i el seu brocal, i l’escala d’accés a la planta. Segons la informació
gràfica i documental tenia tres plantes, baixa, primer pis i esgorfes. S’hi entrava per una porta de mig punt al costat sudoriental.
fortificac que es compon d’una
La lliça, la muralla i el pas de ronda fins la porta del castell: primera defensa de la fortificació,
muralla de carreus i espitlleres obertes a l’alçada de la lliça, i originàriament coronament de carreus espitllerats i pas de
ronda sobre trespol de lloses de pedra. Hi trobem una torre porta defensada amb espitlleres
pitlleres o troneres d’orb i pal, des
de la qual surt una rampa pavimentada amb pedres fins a la porta del castell.
La contramuralla i el vall: entre la primera muralla i el poble, hi ha un espai, ara ocupat per hortes i coberts que limita pel
sud un mur de carreus que en principi prenem com part d’una contramuralla o barrera defensiva, de manera que es crea
un espai protegit.
t. Hi ha un fossat al peu de la muralla del castell.

5.- INTERVENCIONS DE 1998 I 1999
Figura 3
Vista de les restes encara dempeus delcos central del castell de Solivella.
Correspon al que resta visible del castell medieval, de tàpia, folrat posteriorment
per l’obra renaixentista.

Els treballs arqueològics van començar
començar el mes de juny de 1998 amb un rebaix
mecànic controlat sota la direcció de
e C. A. Pociña. Es va realitzar una primera
extracció de runes de bona part de la zona adjacent a la porta d’entrada a la
muralla del recinte sobirà. La runa procedent del rebaix es va destriar, tot separant
els carreus, aptes per
pe a intervencions de rehabilitació posteriors. En alguns punts
es va arribar a rebaixar més de 3 m i es va realitzar el rebaix del 95% dels nivells
de runa, tot deixant una potència mitjana de 30 cm sobre les línies teòriques de
paviment per protegir-los
protegir
de l’acció de les màquines.
Després es van realitzar dues campanyes,
mpanyes, els mesos de juliol de 1998 i1999,
1999, organitzades com a camps de treball en
col·laboració entre el Departament
ment de Joventut i el Servei d’Arqueologia de la Generalitat i l’Ajuntament de Solivella. Es
van concretar en:

•
Sector 1100
Correspon a una petita estança al sud de l’accés al castell (sector 1200) que funciona com a espai destinat a celler, en
relació a un cup localitzat al sector 1600. És una petita cambra de la qual s’han delimitat els costats septentrional,
meridional i occidental. Està
stà pavimentada amb grans blocs de pedra lligats amb tocs de guix o morter de calç i al costat
septentrional s’hi troba una bateria de quatre tenalles de terrissa delimitades meridionalment per un muret de maçoneria.
Al peu del mur de separació amb el sector 1600 s’ha localitzat un espai rectangular en el subsòl destinat a permetre
pe
el
buidatge del cup mitjançant un canaló de desguàs. L’accés a l’estança
l’estan és una obertura o pas al costat occidental, que
probablement donava
ava al pati del castell. L’habitació estava segellada per una sèrie de nivells d’enderroc d’època
contemporània.

Figura 4
Sector 1100.
Estructures documentades
d’excavació.

durant

els

treballs

• Sector1200
És un espai ampli entre els sectors 1100, 1300
130 i
1800 que originàriament
ment devia ser la porta d’accés al
recinte sobirà del castell. Al nord està limitat per
l’àmbit 1800 que hem interpretat com un cós de
guàrdia, al sud per la separació
separac amb el sector 1100 i
al nord oest amb el pati del castell.
castell
Després d’excavar
xcavar els nivells de colgament i
enderroc es va poder veure que el sector està definit
per murs de carreus i el que podria ser un nervi de la volta de la coberta, caigut, sota els nivells
lls d’enderroc. També es va
descobrir part d’un paviment de lloses i un graó amb canalització d’aigua.
•
Sector1300
El sector 1300 és l’espai entre la muralla del recinte sobirà del castell,el
castell, seu mur perimetral i la porta d’accés a la zona
(sector 1400), que es coneix com a lliça. És un espai en pendent, amb la cota inferior al costat de l’accés ala muralla, i la
superior en el lloc on hi havia el portal del castell. El costat nord del castell està delimitat
elimitat pel mur perimetral del recinte
sobirà, una imponent estructura de carreus allargassats units amb morter de calç tot deixant una junta força prima,
mentre que a la banda contrària, hi ha un mur també de carreus, encara que amb reparacions d’època
moderna/contemporània, on s’obre un seguit d’espitlleres
d’esp
del tipus d’orb i pal, de cronologia tardana (segles XV-XVI).
Sota dels nivells d’enderroc
’enderroc hem pogut detectar un primer nivell de paviment format per trams escalonats, fets amb
còdols i reble, i vorada de pedres de mida petita o mitjana. Sota seu n’hi ha un altre, de característiques similars. Al
costat est del paviment
nt es localitza la muralla del recinte sobirà formada per carreus de petites dimensions, lligats amb
morter de calç, i un total de quatre espitlleres. Ala
Al banda oest hi ha el mur de la façana del castell, format per grans
carreus escairats lligats amb morter
er de calç. Al sud, en el límit amb el sector 1400, es localitzen els muntants d’una
portalada de pedra. Sobre la muralla medieval es pot observar un reaixecament de maçoneria amb una obertura
quadrada i una reparació d’època contemporània.
•
Sector1400
Es tracta de la torre porta d’entrada de la muralla del castell a la lliça. És una estructura de carreus que recolza a la
muralla del sector 1300, bé que hi ha algu
alguns encadenats entre els carreus d’ambdues, cosa que fa pensar en la
coetanietat constructiva.
L’entrada al castell es feia per una portalada de mig punt amb capialt,que dóna a l’interior de la torre, des d'on
d' s’accedia
mitjançant una altra portalada al sector 1300 i per tant a l’interior del castell, i per una porta sobre uns esglaons, al sector
1500,
00, a l’oest. El costat nord està delimitat per un mur de carreus sobre una banqueta de fonamentació. L’excavació va
permetre delimitar dos paviments successius de lloses de pedra, el més modern relacionat amb l’afegit d’un contrafort i
un esglaó al peu de la porta d’accés
cés al sector 1500.
•
Sector1600
El sector 1600 és un cup per a l’elaboració del vi al costat del sector 1100. Està conformat per murs de carreus de
diferents dimensions lligats amb morter de calç de
d mala qualitat que envolten un cup de planta circular folrat ales parets i
base amb rajoles vidrades de color
or marró. Al costat oest, hi ha un desguàs que devia vessar el líquid a l’estructura
semisoterrània del sector 1100.

•
Sector1700
El sector 1700 es troba a l’oest del sector 1600
16
i al nord del 1400. Es tracta d’un espai descobert parcialment en
els costats nord i oest que el podríem definir en un principi com a dependències de tipus agrícola —dedicades a
l’elaboració del vi— com les dels sectors 1100 i 1600. En el seu costat nord
nor està delimitat per un mur de pedra lligada
amb morter i hi ha restes d’una esca-la
la de pedra. En el costat oest hi ha l’arrencament d’un arc diafragma, parcialment
parcial
embegut per l’estructura del cup del sector 1600. Els costats
costat sud i oest no es van delimitarr durant les campanyes de
1998 i 1999 per raons de seguretat(sud)
etat(sud) i per la presència de l’abocador de terres de l’excavació (oest). A l’angle nord
de l’estança es va detectar una tenalla semisoterrada. A l’extrem nord-est del sector, entre l’escala i la tenalla es va
localitzar una estructura rectangular,possiblement un dipòsit, que aprofita com a lateral l’escala.
L’estança està pavimentada amb lloses lligades amb morter, sobre un terra similar a l’anterior.

• Sector1800
Es troba al nord del sector 1200. És una petita estança de
planta trapezoïdal i que dóna a una altra, no excavada al
nord, i que en un principi hem pres com un cós de guàrdia,
tot i que no es poden descartar altres possibilitats.

Figura 5
Cos de guàrdia del castell, sector 1800. Detall del sistema
d’accés de la porta i la lliça

Aquesta cambra s’obre
’obre al sector 1200 mitjançant una porta amb un marxa peu de carreus, possiblement posterior i la
seva estructura es caracteritza per estar
tar formada bàsicament per murs de carreus de grans dimensions amb els angles
rematats a bisell i paraments de maçoneria lligada amb morter i arrebossats de guix. El paviment és de lloses de pedra.
Exteriorment, tenim un potent contrafort que es pot apreciar
aprec
a les fotografies antigues del castell abans de ser
enderrocat
6.- Consideracions finals
Els treballs arqueològics duts a terme els anys 1998 i 1999 al castell de Solivella ens han permès de poder conèixer part
de la importància arquitectònica d’aquest edifici gòtic-renaixentista. Es tracta, com ja s’ha dit, d’un castell senyorial de
les acaballes de l’edat mitjana amb importants elements renaixentistes,, especialment quan ens referim a la decoració.
S’estructura al voltant d’un pati central i sabem de l’existència
l’
de tres plantes. A la baixa
xa hem de localitzar diferents
estances utilitzades pel servei dels senyors i a tasques d’elaboració de vi, quadres etc. Al primer pis, tenim les estances
residencials dels senyors de Llorac
lorac i a la tercera planta, el graner.
L’estat actual de les excavacions permet localitzar la porta d’entrada al castell, el cós de guàrdia i una sèrie d’espais
destinats a la producció del vi,d’acord amb el document testamentari del segle XVII i les evidències arqueològiques. Per
altra banda, hem localitzat l’accéss al castell des de la muralla, amb una torre, i la lliça amb dues fases de paviments.
Ara per ara no podem establir una hipòtesi evolutiva del castell de Solivella, atesa l’extensió de l’excavació. En properes
intervencions es preveu la realització de l’estudi exhaustiu de les estructures, amb els corresponents
corresponent aixecaments
planimètrics, i la continuació de les tasques d’excavació tant en extensió com en profunditat.
Hem de fer també una especial menció a la necessitat de complementar els treballs arqueològics
gics amb la consolidació de
les estructures que vagin apareixent, de cara a una posterior consideració del
del castell de Solivella com un bé patrimonial
que cal conservar i difondre tant a escala local com comarcal i nacional.
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