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A. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
A.1.

Títol
CONDICIONAMENT DE L’ACCÉS I PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PONT VELL I
DEL GEOPARC
Dinamització turística del Pont Vell i el Camí Ramader que el travessa.

A.2.

Territori d’interès geològic

Avinyó és un municipi de la comarca del Bages que treballa activament per la
protecció del seu patrimoni geològic emmarcat en el Parc Geològic de la Catalunya
Central.
Des del camí del Pont Vell es poden observar:
A.2.1. Materials continentals de la Formació Artés de tonalitats rogenques
La formació geològica Artés de lutites vermelles continentals pren el nom del
llarg penya-segat tallat per la riera Gavarresa al vessant est de la muntanya de
Fucimanya o de Montcogul, on aquests materials afloren abastament. L’any
1971, en aquest balç va ser descrita la formació geològica, per tant n’és
l’estratotipus i fou batejada amb el nom d’Artés, la població més propera. A
l’interès geològic de ser la referència estratigràfica, aquest llarg precipici
afegeix delicades morfologies d’erosió en xaragall i un indubtable valor estètic o
paisatgístic.
Les roques de la formació Artés són originades pels sediments dipositats en
una plana continental per rius que, on ara és el Bages, provenien de les
serralades situades al sud, fa entre uns 35 i 30 milions d’anys, des de finals de
l’Eocè fins ben entrat l’Oligocè, durant el Terciari o Cenozoic. Els materials que
es troben actualment són sobretot lutites i roques sorrenques, tot i que també hi
ha conglomerats originats per paleocanals, capes de calcàries lacustres i en
algunes àrees vetes de guix fibrós. El color rogenc tan característic de la
formació Artés és degut a la presència d’òxid de ferro. La formació Artés se
situa estratigràficament per sobre de la formació Cardona d’evaporites.
A.2.2. Les cingleres produïdes per l’acció fluvial
Avinyó té diversos balç o cingleres en el territori però des del camí del Pont Vell
es poden observar tres: el Balç de la Creu, el balç de la Roca Argena o del
Cementiri i el del Tomàs.
La qualitat del paisatge és de gran bellesa degut a aquests grans balços
vermells i grisos. Són un espadat vertical o quasi vertical, allargat, d’un relleu
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estructural en terreny estratificat, format per una capa de roca resistent a
l’erosió intercalada d’altres roques més toves o coronant-les.

Balç del Tomàs

Balç de la Creu
A.2.3. Els materials utilitzats per a la construcció del pont
Fonamentalment podem observar que el material utilitzat per a la construcció
del pont van ser roques sorrenques, també anomenades gresos, de la
Formació Artés perquè són molt abundants a la zona i es poden treballar
fàcilment.
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A.2.4. Les terrasses i la xarxa fluvial
S’observen terrasses fluvials formades per l’erosió al llarg de la vall de la riera
Gavarresa i de la riera de Relat. Aquest relleu en forma d’esglaó o de replà del
terreny és l’antiga llera del riu abandonada per una incisió del corrent d’aigua i
formada pel transport de sediments i graves.

A.3.

Objectius

Objectiu general
Millorar la connexió viària i la senyalització entre el nucli urbà del municipi d'Avinyó i el
Pont Vell, monument d’alt valor patrimonial que ens permet creuar la riera de Relat i
per on passa el Camí Ramader Central. Des d’aquest paratge és pot gaudir del
patrimoni geològic.
Objectius específics
 Promoure i protegir el Parc Geològic de la Catalunya Central integrat dins una
estratègia territorial en desenvolupament
 Promoure l'entorn natural del municipi així com els diferents elements del patrimoni
local
 Fomentar la participació d’Avinyó en actuacions de geoturisme territorial
 Senyalitzar el Pont Vell com a infraestructura històrica important dins la xarxa de
camins que travessa la Comarca del Bages i com a bé cultural d’interès local
 Senyalitzar el recorregut des del Camí Ramader Central, a l'alçada del Pont Vell,
fins al nucli urbà d’Avinyó.
 Condicionar el camí d’accés que des del Pont Vell condueix a la carretera de Prats i
nucli urbà.
 Augmentar l’afluència de visitants al nucli urbà d’Avinyó per tal que aquest
esdevingui un punt de parada i fonda.

A.4.

Motivació

L’Ajuntament d’Avinyó creu en un projecte vertebrador que posa en valor el patrimoni
històric, arquitectònic, natural i paisatgístic del territori per així facilitar el
desenvolupament d’activitats econòmiques complementàries a la industrial, que siguin
aprofitades de primera ma pels seus habitants i que, per tant, els beneficiï directa o
indirectament. Prova d’això d’aquest interès és la redacció del pla desenvolupament
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turístic del municipi d’Avinyó finalitzat a principis del 2016, fet al llarg d’un any amb la
participació de diferents ens i agents públics i privats, i amb el suport de la Diputació
de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages.
Per això, amb la rehabilitant i difusió del patrimoni històric i natural, es vol facilitar
l’accés als edificis i als espais d’interès patrimonial , afavorint la vinguda de visitants en
benefici d’activitats vinculades amb el geoturisme que integra cultura, geologia, mineria
i gastronomia.
En l’inventari de patrimoni d’Avinyó redactat recentment, l’any 2013, incorpora més de
700 elements d’interès on el Pont Vell, és un d’ells.
Aquest element patrimonial arquitectònic, és un Pont medieval del segle XIV situat
sobre la riera de Relat a 500 metres del nucli urbà d’Avinyó. Fou restaurat l’any 2000
amb el suport de la Diputació de Barcelona i es troba en bon estat de conservació i en
bones condicions de pas. Està declarat com BCIL (Be Cultural d’Interès Local), encara
que la seva situació no està ben senyalitzada i l’accés és per un camí en força mal
estat.
A través del Pont Vell hi passa el Camí Ramader Central, una ruta de transhumància
que conforma un dels camins Ramaders més importants de Catalunya que neix al
Penedès i arriba a la comarca del Bages, on des de Manresa continua cap a Artés,
Avinyó, Sant Feliu Sasserra, Alpens, Castellar de n’Hug, Pla d’Anyella, Núria i la
Cerdanya.
Des del Pont Vell, el camí està senyalitzat al llarg de 5 km en direcció sud (fins la
masia l’Abadal) i 40 km en direcció nord (fins Alpens). Al POUM està declarat com a
BIPCC (Be Integrant de Patrimoni Cultural Català).
Té un traçat molt paralꞏlel amb diversos camins i rutes:


el camí ral (camí de França), que durant tot el tram entre Avinyó i Sant Feliu
coincideixen completament.



la Via Cicloturística Intercatalunya, que durant tot el tram entre Artés i Horta
d’Avinyó coincideixen completament.



El camí del Riu, on coincideix en tram curt per Avinyó

També creua amb diversos camins o rutes importants al seu pas pel municipi d’Artés:


Camí de Sant Jaume



Camí Oliba



Camí del Llobregat

Fruit que es palesa que el municipi té un potent llegat històric de camins, es pretén
millorar l’accés al camí Ramader o de la Transhumància per tal de crear vies de
connexió i mobilitat a nivell supramunicipal.
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Si bé és cert que actualment el camí Ramader connecta el tram des de la població
d’Alpens fins a Avinyó (passant pel Pla de l’Oliva i el Pont Vell d’Avinyó) i està dotat de
senyalitzacions, no succeeix el mateix amb les vies que van cap al nucli urbà.
Així, es tracta d’atreure potencials turistes, (usuaris del Camí Ramader Central), que a
la Comarca del Bages passa per Avinyó ( a través del Pont Vell) fins al nucli d’Artés,
per tal de disposar d’un punt de parada turística important dins l’entramat de camins,
tot connectant el territori.
L’arranjament de la pista que va fins al Pont Vell també facilita l’accés a l’inici de la ruta
anomenada “El camí del riu”, tram de la riera de Relat i la riera Gavarresa que va des
del Pont Vell i fins a la Font del Tomàs (1,5 km), i que és un espai fluvial que el Grup
Ecologista d’Avinyó manté dins un acord d’adopció, en el que també hi participen
l’Ajuntament d’Avinyó i l’Associació Hàbitats-Projecte Rius.
L’acord implica fer accions de restauració i manteniment del bosc de ribera, de
manteniment d’un itinerari que voreja aquestes rieres i d’accions de conscienciació
ciutadana envers els rius i el seu entorn.
La senyalització a la carretera de Prats de l’inici d’aquest itinerari natural ha fomentat
una visita ordenada de l’espai fluvial i ha servit per potenciar un major respecte envers
d’aquesta part tant fràgil de la natura que envolta el nucli urbà.

Fotografia històrica

Fotografia estat actual
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Panell informatiu camí ramader

A.5.

Camí ramader

Titularitat dels terrenys

Pel que fa a la titularitat dels terrenys afectats per l’actuació, el sòl que configura el
camí és de titularitat pública i per tant no es preveu cap afectació.

A.6.

Serveis afectats

Les companyies de serveis afectades per les obres a realitzar en l’execució d’aquest
projecte són:
 Aigua: Sorea (companyia de gestió del servei d’aigua municipal)
 Enllumenat públic (traçat aeri): Ajuntament d’Avinyó
 Telefonia (creuament aeri): Telefònica
 Baixa tensió: Fecsa (creuament aeri)

A.7.

Descripció abreujada

L’Ajuntament d’Avinyó posa en valor el patrimoni cultural, paisatgístic i el medi natural
del territori.
L’objectiu d’aquest projecte és la divulgació de l’interès geològic dins del marc del
Geoparc de la Catalunya Central i la dinamització turística del Pont Vell i el Camí
Ramader que el travessa. El Pont Vell com a monument d’alt valor patrimonial i interès
històric, el Camí Ramader com a ruta senderista ja senyalitzada.
L’eix principal del projecte és el condicionament d’un itinerari patrimonial.
Actuacions que es duran a terme:
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a) Condicionar el camí d’accés que des del Pont Vell condueix a la
carretera de Prats i nucli de població.
El camí que connecta el Pont Vell amb el nucli urbà és una pista de terra
d’uns 300 metres que es troba en molt mal estat. L’objectiu és condicionar el
camí de proximitat del Pont amb terres per a que es pugui caminar amb
comoditat i formigonar els trams de més pendent perquè no el faci malbé
l’acció de l’aigua.

b) Colꞏlocar dos panells informatius: un d’interès històric del Pont Vell i
l’altre d’interès geològic i promocionar-los turísticament
Promocionar i dinamitzar el Pont Vell i les rutes que passen per aquest i un
del patrimoni geològic.
Es posarà un panell informatiu d’interès històric al costat del monument per
explicar l’origen i la història d’aquest, s’editaran fulletons informatius i es
senyalitzaran els accessos sobre el pont i la ruta senderista del Camí
Ramader que el creua i es posarà un altre panell de divulgació d’interès
geològic.
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A.8.

Justificació de la proposta constructiva.

Atès que es tracta d’un camí existent i que modificar el traçat no sembla convenient, es
seguirà amb les alineacions i rasants ja definides, regularitzant-les en tot el traçat i
doncs aquest camí pateix deteriorament cada any en l’època de pluges.
Es millora el ferm ja consolidat i l’eficiència de la xarxa de drenatge perquè no
s’enfanguin quan plou, aportant una base de tot-ú artificial amb un grau de
compactació eficaç en la zona més plana i es formigona el camí que té més pendent i
que pateix d’escorrenties greus.
També es realitzen treballs de neteja i reconstrucció de les cunetes de terra existents,
obstruïdes actualment per terra vegetal i pedres.
Les seccions transversals actuals del camí es mantindran i les cunetes existents
també i doncs una vegada sanejades, desguassen adequadament.
Es mantenen els vessaments del traçat del camí creant uns sistema de desguàs
natural del mateix.
Aquestes actuacions detectades es poden resoldre realitzant les obres de millora que
es proposen en la memòria descriptiva.

A.9.

Superfície de l’actuació

L’àmbit d’actuació del present projecte és de 894,70m2 de camí i 600m2 d’adequació
de l’entorn, amb un superfície total de 1.500m2.

A.10. Programa de treball
La durada per a l’execució de les obres de condicionament de l’accés i promoció
turística del Pont Vell es contempla que sigui de 2 mesos i s’executarà en una única
fase.
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A.11. Pressupost total de l’actuació
A partir dels amidaments i pressupost desglossat, s’han confeccionat els següents
pressupostos indicats a continuació:

RESUM DE PRESSUPOSTOS
PEM

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

22.633,05 €

PEC

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA Inclòs)

32.589,33 €

PAD

PRESSUPOST PER EL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (IVA
Inclòs)

32.789,33 €

(*) S’adjunta l’estat d’amidament i pressupost desglossat

Avinyó, gener de 2018
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B. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
B.1.

Obres a realitzar

Les obres de millora a realitzar i a considerar són:
MOVIMENT DE TERRES :

 Repàs i piconatge de la caixa de paviment del camí amb terres procedents de la
mateixa obra o amb tot-ú artificial seguint amb les alineacions existents i rasants ja
definides.
 Condicionament i desbrossament de les cunetes i vorals existents.
PAVIMENTACIÓ:

 Regularitzar les rasants aportant, estenent i compactant una base de 15 cm de tot-ú
artificial en les zones més planeres.
 Pavimentar amb formigó acabat superficial raspallat el camí amb més pendent i el
revolt. Aplicar un reg d’òxid de ferro.
SENYALITZACIÓ TURÍSTICA:

 Subministrament i colꞏlocació de dos panells informatius: un d’interès històric i l’altre
d’interès geològic. Inclou faristol i banderoles maquetació, tractament de mapes i
cartellera.
c) Colꞏlocar dos panells informatius: un d’interès històric del Pont Vell i
l’altre d’interès geològic i promocionar-los turísticament
Promocionar i dinamitzar el Pont Vell i les rutes que passen per aquest i un
del patrimoni geològic.
Es posarà un panell informatiu d’interès històric al costat del monument per
explicar l’origen i la història d’aquest, s’editaran fulletons informatius i es
senyalitzaran els accessos sobre el pont i la ruta senderista del Camí
Ramader que el creua i es posarà un altre panell de divulgació d’interès
geològic.
B.2. Esquema del procés d’execució de les obres
1.
2.
3.
4.

Replanteig de l’obra
Desbrossada
Neteja i reperfilat cunetes i vorals
Reperfilat de l’esplanada
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5. Excavació de caixa de pavimentació
6. Estesa de tot-ú artificial i compactació
7. Paviment de formigó
8. Panells de senyalització
B.3. Control de qualitat
Es realitzaran assaig de la compactació i densitat del tot-ú si la direcció facultativa ho
troba necessari.

B.4. Criteris de valoració de millora mediambiental per la licitació
B.4.1. Millora ambiental dels materials d’obra
Es valorarà la millora ambiental dels materials de l’obra, sense que aquesta millora
pugui suposar un increment del preu per al promotor ni una minva en les
característiques i atributs del projecte.
S’aportarà un llistat dels materials amb distintius ecològics o de qualitat ambiental
reconeguts oficialment, a utilitzar en l’obra. S’inclourà el certificat de qualitat ambiental
o l’ecoetiqueta segons la norma ISO 14020
B.4.2. Millora ambiental dels materials d’obra
Es valorarà la classificació a l’obra en el màxim de fraccions de reciclatge.
A efectes de seguiment per la part promotora, es definiran les operacions de
destriament i recollida selectiva dels residus a l’obra, segons els decrets 105/2008 i
89/2010 reguladors de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc, on
caldrà quantificar els residus que es generaran per tipologia i fases de l’obra o de
l’enderroc, definint les operacions de destriament o recollida selectiva que es faran a
l’obra, especificant la reutilització in situ i/o identificant els gestors autoritzats que
s’utilitzaran, preferentment per la via de la valorització
Per acreditar l’anterior, es presentaran els justificants de recepció de residus.
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ANNEX C1: Fitxes de l’inventari de bens a protegir
NORMATIVA
FITXA d11: PONT VELL
FITXA f1: CAMÍ RAMADER

DOCUMENT I.

MEMÒRIA C.Annexes

ANNEX C1 - Fitxes de l’inventari de Bens a protegir
Pla Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
PROTECCIÓ DEL PATRIMONI
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS
Art. 1. L’objecte d’aquest Inventari de béns protegits es regular la protecció i la defensa dels valors
artístics, històrics i culturals del edificis, entorns i béns que configuren el patrimoni cultural del municipi
d’Avinyó.
La Llei 9/1993 del patrimoni cultural català,estableix que el patrimoni cultural català està format per “tots
els béns mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que per llur valor històric,
artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic
mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans i
puguin ésser transmesos en les millors condicions a les generacions futures” (art. 1.2).
Amb la redacció i posterior aprovació d’aquest inventari es pretén assegurar la correcta transmissió dels
elements que constitueixen la idiosincràsia i genuïnitat del municipi d’Avinyó.
L’ Inventari es una de les figures del planejament urbanístic municipal que incidirà directament sobre la
protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic, paisatgístic i mediambiental, que ve definit a
l’article 69.1 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, del Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Per a les diferents unitats protegides s’han utilitzat de forma prevalent les dades identificatives incloses en
l’Inventari de Patrimoni Cultural del Terme d’Avinyó redactat per l’Ajuntament d’Avinyó i la Diputació de
Barcelona l’any 2008.
L’ Inventari estarà complementat d’acord amb allò que disposa l’art. 75.2 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, per un Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni arquitectònic o cultural, que
desenvoluparà, sense contradir-lo, el present catàleg, i que podrà incloure mesures fiscals
compensatòries de la disminució de les rendes o increment de les despeses de manteniment.
Art. 2. D’acord amb la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català s’estableixen quatre categories de
protecció:
• BCIN Els béns culturals d’interès nacional.
• BCIL Els béns catalogats, que pel que fa al patrimoni immoble, es denominen béns culturals d’interès
local
• BIPCC Resta de béns integrants del patrimoni cultural català.
• PI Patrimoni Industrial
Gaudeixen de la categoria de bé inventariat tots els béns inclosos en catàlegs municipals de patrimoni
incorporats en plans urbanístics aprovats abans de l’entrada en vigor de la Llei 9/1993 del patrimoni
cultural català. Tots ells estan inclosos en el Catàleg del patrimoni cultural català.
Art. 3. En aquest Inventari de béns protegits hi són inclosos els béns existents ja catalogats amb
anterioritat al municipi a través de la legislació sectorial (BCIN, BCIL), o a través de la legislació
urbanística (béns inclosos en anteriors catàlegs i béns catalogats de nou a través del present catàleg).
L’ Inventari esta format per quatre grups de béns, depenent de la legislació que ha donat peu a la seva
declaració:
Els BCIN, BCIL, BIPCC, PI. indicats anteriorment.
CAPÍTOL 2. NATURALESA DELS BÉNS CATALOGATS
Art. 4. Les diferents característiques que presenten els béns inventariats del municipi d’Avinyó, precisen
una prèvia descripció del mateixos per atorgar a cada tipologia de bé una pauta de protecció coherent
amb la seva pròpia naturalesa. El conjunt de béns inventariats s’ha dividit en nou grups a, b, c, d, e, f, g, h,
i als quals es farà referència al determinar posteriorment el nivell de protecció assignada en cada cas.
a) conjunts arquitectònics: agrupament de béns immobles, continu o dispers, que constitueix una unitat
coherent i delimitable amb entitat pròpia (encara que cadascun dels elements, aïlladament i individual,
pugui tenir o no valors prou rellevants) i que gaudeix de valors històrics, arquitectònics, artístics, tècnics,
etnològics o simbòlic -identitaris.
Inclou: casc urbà o nucli antic; fortaleses i recintes urbans emmurallats; barri; plaça; carrer; monestir;
complex industrial o colònia fabril; explotació agrària complexa; torres de guaita establertes en el
territori, etc.
b) edificis i construccions: construcció o qualsevol altra obra material produïda per l’activitat humana
que configura una unitat singular i que gaudeix de valors històrics, arquitectònics, artístics, tècnics,
etnològics o simbòlic-identitaris.
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Inclou: edificis monumentals ; palaus i cases urbanes, masies en sol urbà ; esglésies, ermites i altres
edificis religiosos , molins, cellers i altres edificis industrials; castells i torres de guaita i de
defensa; edificis amb valors simbòlics, com cases natals de personatges, , o ateneus i seus
d’entitats; edificis que contenen patrimoni moble, com arxius o museus; etc.
No inclou les masies situades en sol no urbanitzable, que son objecte del Pla Especial Urbanistic del
Cataleg de Masies i Cases Rurals d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
c) elements arquitectònics: element constructiu rellevant, que forma part o no d’un edifici o d’un conjunt,
que cal preservar en el seu lloc original o en una altra ubicació, i que gaudeix de valors històrics,
arquitectònics, artístics, tècnics, etnològics o simbòlic-identitaris.
Inclou: elements rellevants d’un edifici o construcció (façana, portal, capelleta, rellotge de sol, finestral,
capitell, dentell, mosaic i paviment, arcada, paret esgrafiada, escut esculpit, pintures murals,
mènsula, reixa forjada, decoració escultòrica, ....) i estructures arquitectòniques de menor entitat
(creus de terme; oratoris i capelletes; fites de terme; estructures preindustrials com pous de glaç,
congestes, tines, forns, sínies, molins, sèquies, , corrals i cledes, marges,...; estructures
domèstiques -relacionades físicament o no amb la casa- com eres, safareigs , basses, abeuradors,
bugaders, cisternes; safareigs urbans; fonts urbanes i rurals; fanals; arquitectura militar, com
búnkers, refugis o trinxeres ; arquitectura funerària, com panteons d’un cementiri o làpides de
vasos funeraris, elements urbans commemoratius o ornamentals instal·lats a la via pública (que
per definició són també mobles, per que es poden traslladar), com per exemple escultures al
carrer, monòlits i plaques, elements etnològics i industrials instal·lats en rotondes, fonts urbanes,
etc.
En el cas d’un element que forma part d’un edifici o construcció i que tan sols ell, passa a ser protegit, en
permetre la protecció un canvi d’ubicació, es podria considerar un bé moble. Només es considerarà que
passa a ser un bé moble, si en aquest canvi se’l tracta com una peça desmuntada a conservar, destinada
a finalitat museística, totalment descontextualitzada de la seva funció original. Tot i amb això, la inclusió
en aquest inventari de béns immobles és clara, ja que en el moment de la protecció, l’element considerat
forma part constituent d’una unitat immoble i, tal vegada, el seu destí no serà ser traslladat sinó conservat
en el seu lloc original en una possible futura rehabilitació del conjunt.
d) Obra civil: Construccions d’obra civil
Inclou: construccions d’arquitectura civil, com ponts,aqüeductes,pantans, guals, canals, seccions de
camins empedrats, túnels, torres de telègraf, pous, mines o pedreres
Exemples: Ponts, aqüeductes, pantans i pous.
e) Jaciment arqueològic: El jaciment arqueològic és l’espai o paratge -difícil de delimitar- amb indicis
constatats de vestigis arqueològics mitjançant restes tangibles d’estructures o evidències superficials de
materials arqueològics.
La llei sectorial defineix com a patrimoni arqueològic aquells béns immobles (tambéels mobles) de
caràcter històric generats per l’home i ubicats al sòl, al subsòl o en el medi subaquàtic, que només
proporcionen coneixement si s’aplica la metodologia arqueològica. El jaciment paleontològic és l’espai o
paratge -difícil de delimitar- amb indicis constatats d’elements fòssils de caràcter natural (zoològic o
botànic) anteriors i per tant no relacionats amb l’ésser humà i ubicats al sòl, al subsòl o en el medi
subaquàtic. El fet de que la legislació de patrimoni cultural reguli conjuntament el patrimoni arqueològic i
paleontològic justifica l’inclusió dels jaciments paleontològics en aquesta categoria i no en la de zona
d’interès natural i paisatgístic.
Inclou: qualsevol jaciment arqueològic de qualsevol cronologia (que no tingui suficient entitat
arquitectònica per a ser considerat edifici): taller paleolític d’indústria lítica a l’aire lliure; necròpolis
neolítica de fosses; pintures rupestres prehistòriques en abric; habitat del bronze final en cova;
poblat ibèric; villa romana; necròpolis medieval; despoblat medieval; etc.: I jaciments
paleontològics, com niu d’ous de dinosaure; icnites o petjades de dinosaure; jaciments amb restes
de vertebrats o de fauna marina; etc.
f) Lloc històric: paratge o espai obert -amb construccions arquitectòniques o no- que, per raons
històriques o culturals, configura una unitat coherent vinculada a un fet històric o a una activitat industrial o
etnogràfica
passada o present, i que per tant gaudeix de valors naturals, històrics, arquitectònics, etnològics,
simbòlic-identitaris. vinculat a esdeveniments, records o manifestacions folklòriques que no hagi estat
transformat per la mà de l’home, o contenir intervencions o vestigis d’intervencions que siguin
testimoniatge d’una determinada cultura del treball, de la festa, de les creences, i de la vida quotidiana.
S’inventarien els espais físics on es produeixen les manifestacions festives, les tècniques artesanals, la
tradició oral, la gastronomia, el costumari o la música i dansa, que són manifestacions de caire immaterial
que no es poden traslladar a un catàleg urbanístic (la qual cosa no significa que no hagin de ser també
objecte de protecció per part del municipi),.
Inclou: espais on es fan aplecs o mercats, peces de terra cultivada, carrerades, marges de camins, zones
de culte, indrets de batalles i fets històrics, plaça carbonera, espais de concentració d’obradors
artesanals o d’activitats econòmiques tradicionals, llocs vinculats a una llegenda, tradició o aparició
religiosa; etc.
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g) zones d’interès natural i paisatgístic: espai o zona oberta o element natural concret, que per la seva
pròpia naturalesa original que gaudeix de valors científics, paisatgístics, ecològics, naturals (botànics,
zoològics o geològics) o simbòlic – d’identitat.
Es tracta d’espais considerats vitals en l’equilibri de l’ecosistema terrestre, per ser zones habitades per
també es tracta d’elements concrets, com un estany, o espècimens singulars, com els arbres o arbredes
monumentals.
Inclou: paisatges de muntanya, parcs naturals o altres espais naturals; boscos i arbres monumentals;
tossals i particularitats orogràfiques; gorgs, pèlags, llacs i estanys; lleres de riu o de rieres i salts
d’aigua; coves; floracions geològiques; paratges on apareixen indicis de jaciments arqueològics,
restes construïdes per la mà de l’home que només poden ésser estudiats amb mètode arqueològic.
El tipus de protecció que afecta aquest patrimoni arqueològic serà regulada per les disposicions del
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
h) barraques de vinya : construccions de pedra seca de diferents tipologies, relacionades amb les feines
del camp,singularment amb el cultiu de les vinyes. Es posen en capítol apart, degut a l’importància tant
quantitativa com qualitativa que van agafar en aquest municipi.
Inclou: barraques de pedra seca d’us agrícola.
i) patrimoni moble : Objectes, no fixes que formen part dels edificis , relacionats amb practiques
religioses, activitats agrícoles o industrials i objectes de propietat publica.
Inclou: Objectes Municipals de tipus lúdic, premses de vi, maquines de ventar,i d’altres objectes
relacionats amb l’agricultura.

CAPÍTOL 3. TIPUS DE PROTECCIÓ
Art. 5. El present document estableix els diferents Tipus de protecció possible pels béns protegits.
TIPUS 1. Protecció: Protecció integral.
Aplicable als béns que per les seves característiques constructives, arquitectòniques,
històriques, paisatgístiques o funcionals, representen un testimoniatge de primer ordre, a
conservar i transmetre íntegrament a les generacions futures, com a document històric de la
col·lectivitat de gran rellevància.
Tots els elements declarats per la legislació sectorial protegits de forma integral com els Béns
Culturals d’Interès Nacional (BCIN), els Béns Cultural d’Interès Local (BCIL) i els Espais de
protecció arqueològica (EPA) declarats per la Generalitat, d’acord amb la Llei 9/1993 del
patrimoni cultural català, i considerats de primera categoria, tindran aquest tipus de protecció.
TIPUS 2. Protecció: Béns a recuperar.
Aplicable als béns de singular valor des del punt de vista constructiu, arquitectònic, històric o
paisatgístic o funcional que han perdut la seva coherència original a causa de successives
intervencions o per un progressiu deteriorament, i que mereixen el restabliment dels seus trets
definitoris.
TIPUS 3. Protecció: Manteniment de la volumetria i/o tipologia i/o essència.
3a. Aplicable als béns immobles en els que el valor a conservar és la seva volumetria, entesa
com la dimensió i forma del seu volum.
3b. Aplicable als béns immobles en els que el valor a conservar és la seva tipologia, entesa
com el conjunt de característiques constructives i arquitectòniques que configuren els trets
formals i funcionals de la construcció.
3c. Aplicable als espais oberts en els que el valor a conservar és la seva essència, entesa
com el conjunt de característiques naturals, paisatgístiques o històriques que configuren
els trets formals i funcionals de la zona o paratge.
TIPUS 4. Protecció: Manteniment de façanes i/o elements arquitectònics.
4a. Aplicable als béns immobles característics que disposen d’una façana singular vinculada a
un volum extern concret o als béns immobles el valor dels quals es concentra en una part
molt determinada del seu aspecte exterior, mentre que la resta del bé es considera de poc
interès històric o arquitectònic, o bé ha estat modificat o alterat radicalment.
4b. Aplicable als béns immobles amb elements individuals que constitueixen parts realitzades
en alguna època històrica concreta i que suposen els únics vestigis visibles que poden
determinar
l’evolució històrica de l’immoble. Igualment aplicable a aquells elements i
obres aïllades que s’integren en el paisatge com a elements d’interès específic per raons
històriques, científiques, artístiques, culturals o socials.
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TIPUS 5. Protecció: Àrea a documentar.
Aquest tipus de protecció s’aplicarà a la totalitat dels edificis i construccions ubicades en les
àrees que, per les seves característiques històriques, es consideri que poden contenir restes
d’antigues estructures constituents i definidores de la història urbana del nucli urbà i/o
d’elements o masies aïllades i altres edificacions en àrees rurals.
Ara bé, la manca d’estudis aprofundits de la seva morfologia i el conseqüent desconeixement
real de les possibles especificitats històriques atresorades a l’interior de les actuals estructures
edilícies, fa necessari que aquest catàleg, dins els seus límits legals, plantegi una actuació per
evitar la seva possible imminent destrucció, i la seva subsegüent adjudicació a un nivell o tipus
de protecció.
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POUM
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
AVINYÓ

IDENTIFICACIÓ: d.11 (obra civil)
Adreça: Avinyó
Denominació:

Pont Vell

Titularitat: publica

Estil: Gòtic, medieval

Us actual: pas de vianants

Segle:

Estat conservació: bo

XIV

SITUACIÓ

FOTO

DESCRIPCIÓ:
És un pont gòtic que respon a la tipologia anomenada d'esquema d'ase, és a dir, amb un pendent més o menys
pronunciat fins a la punta central. És format per tres arcs, tots de mides desiguals, i col·locats asimètricament jugant
amb el terreny. L'aparell del pont és força irregular de mides i els blocs de pedra són col·locats en filades unides amb
morter de calç. Les dovelles dels tres arcs de mig punt són col·locades a plec de llibre de mides més regulars i
resseguides per una filada de carreus més petits.
El pont gòtic d'Avinyó és una construcció del segle XIV que, travessant la riera de Relat, comunicava el sector de
llevant del terme amb el nou nucli que a partir del segle XIII va néixer a redós de l'església de Sant Joan d'Avinyó. Els
anys 1719 i 1783 va ser reparat per desperfectes. Segons Salvador Ginesta, les restes més antigues serien romanes.
Ho posem en dubte.

CATALOGACIÓ: BCIL : 579, DOGC (8-11-1989)

Elements a protegir

Nivell de protecció

Pont

1,2

Entorn Urbanístic

PROTECCIÓ DEL PATRIMONI. CATÀLEG DE BENS A PROTEGIR
Document per a l’Aprovació Provisional

Observacions

3c

107
ARQ 71 & associats, slp,

Febrer-2011 E: 0848

POUM
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
AVINYÓ

IDENTIFICACIÓ: f.1 (Lloc històric)
Adreça: Pla de l'oliva-Torre dels soldats
Denominació:

Titularitat: publica

Camí ramader

Estil:

Us actual: cap

Segle: XVII

Estat conservació: degradació

SITUACIÓ

FOTO

DESCRIPCIÓ:
Prop del Pla de L' oliva, al cim de l a carena que mena a la Torres dels Soldats hi passa un antic camí ramader
anomenat central. Té una amplada aproximada de 6 metres, protegit banda i banda en tot el seu recorregut per un mur
de 2 metres d'alçada, fet de pedra seca disposada de forma molt rudimentària i coronada per una filada de pedres plec
de llibre. En un tram del camí, el cercat de les parets dibuixa una plaça de forma irregular però gairebé circular d'uns
20 metres de diàmetre.
Actualment el camí està cobert de v egetació i les parets de pedra molt deteriorades i en greu perill de de saparició
degut a les rompudes que s'estan realitzant a la zona amb maquinària pesada.
Els anomenats camins ramaders o t ranshumants de tanta importància social i econòmica al passat, ja que el flux
intens de pujades i baixades de bestiar, conjuntament amb les persones era una font de relacions humanes comercials
i culturals . Per aquesta zona, que bàsicament era de pas, a l es estacions intermèdies, es proveïa de pastures als
camins ramaders a la primavera i a la tardor.
Concretament hi ha dos camins que travessen el terme municipal de sud a nord i que son el camí central que anava
del Penedès a C astellar de n’ Hug pel coll de Merolla i el camí de ponent que anava del Penedès a C astellar de
n’Hug per Sant Jaume de Frontanyà.

CATALOGACIÓ: BIPCC

Elements a protegir

Nivell de protecció

Camí

1

Entorn Urbanístic

3c

PROTECCIÓ DEL PATRIMONI. CATÀLEG DE BENS A PROTEGIR
Document per a l’Aprovació Provisional

Observacions

132
ARQ 71 & associats, slp,

Febrer-2011 E: 0848
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0. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Sobre els components
Característiques
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les
condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i
materials, Part I. Capítol 2. del CTE:
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als
edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat
amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel
Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret
1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres
Directives europees que li siguin d’aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els
DB establiran les característiques tècniques de productes, equips i sistemes
que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui
aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.
Control de recepció
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb
les condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes,
equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:
Control de la documentació dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte
exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció
Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra.
Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides
reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels
productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions
que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes
subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti
el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es
realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat
tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes
subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels mateixos
exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del
distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i
sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància
del manteniment de les seves característiques tècniques.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és
suficient per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser
necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns
productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons
l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.
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2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts
en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del
producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a
adoptar.
Sobre l’execució.
Condicions generals.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en
compte les bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes
en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del
CTE:
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i
les seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat
del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica
constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució
de l’obra.
Control d’execució.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord
amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de
cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la
correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions,
així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva
conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les
normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció
facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les
certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com
les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de
l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar
la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments
que es contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst
dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5
Sobre el control de l’obra acabada.
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a
l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves
diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de
realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les
comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la
D.F. i les exigides per la legislació aplicable
Sobre la normativa vigent
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la
memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte
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d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la
construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran
les mateixes.
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN,
CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de
complimentar en el projecte.

1. CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
SISTEMA SUSTENTACIÓ
SUBSISTEMA ENDERROCS
1 CONDICIONS GENERALS
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu,
aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui necessari fer
desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor
autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva
execució es defineixen diversos tipus d’enderroc:
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint
l’ordre invers a la seva construcció.
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi
els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta.
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es
trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O per
col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb
predomini de fusta i materials combustibles.
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i
l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, s'establiran clarament les
zones on s'utilitzarà cada modalitat.
Normes d’aplicació
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
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE
13.02.2008).
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)
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006
(DOGC 16.2.2006)
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG 3/75). O. 06.02.1976.
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Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 .
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993.
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
O. 07.01.1987.
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y
mecanizado en obra.
Components
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu:
estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en
demolicions manuals, element a element, i sempre en construccions que no presentin
símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat
físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els
adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats.
S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la
resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs
d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a
accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran
amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels
treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs.
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides.
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva
rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol
tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels
acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en
compte les següents condicions:
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical.
La separació entre els travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres.
L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment
flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es
controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de
diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de
ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està
ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un
per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan
aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran
proveïts de baranes normalitzades i marxapeu.
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o
materials d'una obra durant la seva construcció quan no es puguin sostenir per si
mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs,
escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que
permetin un descens i desmuntatge progressius.
Execució
Condicions prèvies
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de
l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de l’estructura inicial, variacions,
reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les
edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal
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d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de
enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de
l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc.
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els
següents:
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes
tòxics, químics o animals (portadors de paràsits).
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les
escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i buidatge
dels possibles dipòsits de combustible.
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar
algun esfondrament.
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es
podran arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades.
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris
encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal
destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant
la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i
la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i
lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis
de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici
mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals
i conductes de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge;
Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta
baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans
quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis
amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de
seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.).
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals,
reuneixen les condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc,
d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de
procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element,
la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la
màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i
caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran
els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que
s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això
es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En
el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici
de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball
aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el
continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició.
Fases d’execució
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva
fase de construcció. Es descendirà planta a planta començant per la coberta,
alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a
retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En
cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a
l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo.
Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i
suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es
contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i
s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes
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raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans
d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves
existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En
estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina
els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment
les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el
possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament
se’n suprimeixin les tensions.
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc.
es desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos
resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element
que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà
mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes
brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o
plataformes de treball.
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense
que aquest afecti al desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li
els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada
lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats
en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti
d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es
produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no
desitjats.
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran
contínuament controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de
treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc.
En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material
combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis.
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar
que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F.
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o
per a atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan
s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals
caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es
descendiran les càrregues amb el control únic del fre.
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma
espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran
d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's
afectades pels seus efectes.
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc
s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en
jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver
efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més
representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció
dels talls.
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les
següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins al lloc
d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta
funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de
longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació
contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de
l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement
l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es
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disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai
per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc.
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la
documentació completa relativa als materials que han de ser aplegats per a la seva
posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a
aquest efecte en la forma que indiqui la D.F.
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa
resultant de l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador municipal o a
l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les
runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la
càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per
tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el
seu trasllat.
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de
perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.
Control i acceptació
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de
enderroc per elements un control per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control
per planta.
Amidament i abonament
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis
d’edificació.
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i
fonaments.
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a
elements de clavegueró...
1.1
Arrencada de revestiments
Arrencada de sostres, revestiments i paviments.
Execució
Condicions prèvies
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els
treballs es comprovarà que no passen instal·lacions.
Fases d’execució
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en
aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de
la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en
general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o elements resistents dels quals
pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i
quan així s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat
superior.
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt
amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament o el
del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de
l'edifici o abans de l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de
revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament s'instal·laran
bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades
a l'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i
compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures
de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit
dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que
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participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix
plànol vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport
mentre durin els treballs.
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de
paviments i d’escales es durà a terme, en general, abans de l'enderroc de l'element
resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans
que el forjat superior on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat
de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més alt i
desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o
element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat
dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a
enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de
cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels treballs. L’enderroc
conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb
l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els
treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà
auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a
l’enderrocament de soleres o paviments sense compressor s'introduiran tascons,
clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva
resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el
tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de soleres i paviments de
planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment
consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les zones pròximes o en
contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat
objecte del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el
front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar
afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat.
SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de
l'obra.
1 NETEJA DEL TERRENY
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material
de rebuig o no aprofitable, així com l’excavació de la capa superior dels terrenys
conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una
superfície regular definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions.
Normes
d’aplicació
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
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE
13.02.2008).
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)
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006
(DOGC 16.2.2006)
Components
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals
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Execució
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels
materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat d'acord amb les presents
especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la
D.F.
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions
d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir
unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les
edificacions veïnes existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni
la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes.Per
a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els
que s'han de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui
necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures
pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament.
Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es
precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin
possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats en trossos adequats i
finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els
treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als
ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de
referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada,
fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o
n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es
podrà excavar la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o
s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals,
excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per un agent autoritzat en
aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.
Amidament i abonament
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de
l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les operacions esmentades en l'apartat
anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència
de sòls inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar
els
treballs
de
fonamentació.
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o
constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha
de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que
s'abonaran al preu únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte
d'increment.
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2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per
anivellar les zones on hauran d'asseure's les construccions, incloent plataformes,
talussos i cunetes provisionals o definitives.
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny.
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos
a la D.T.
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per
l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres
utilitzacions.
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el
buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota l’explanació, desmuntatge,
buidat o reblert.
Normes d’aplicació
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden
FOM/1382/2002.
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75.
Components
Terres de préstec o pròpies.
Característiques tècniques mínimes
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es
realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació segons indiqui la D.F. Els
sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia
d’aigües i per evitar esfondraments i perill per a les construccions annexes.
Control i acceptació
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin
expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals.
Execució
Condicions prèvies
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les
explanacions, refinament de talussos en els desmuntatges i terraplens, neteja i refinat
de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament
de talussos.
Fases d’execució
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per
qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la D.F., i es consideraran
inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o
rectificació dels talussos de zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució
de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per prevenir la
caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.
Control i acceptació
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats
del terreny posteriorment a la millora.
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments
hidràulics.
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 .
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny.
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Amidament i abonament
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després
dels treballs d’excavació.
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després
dels treballs d’excavació.
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que
prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T.
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic
d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny, tal com es
trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el
preu de moviment de terres.
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després
d'executades i consolidades.
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos
els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir amb el mateix tipus de material o
el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap
quantitat addicional, sense increment de cost.
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i
despeses indicades: instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a
enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de
maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, transport a qualsevol
distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els
entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu.
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a
deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a iniciar les obres,
estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les
condicions de capacitat portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació
addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a totes les
excavacions.
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per
a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al
preu únic definit d'excavació.
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que
s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de terreny.
3 REBLERTS I TERRAPLENS
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals
s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys o es porten a terme obres
similars.
Les diferents capes o zones que els componen són:
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny.
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació.
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm.
Normes d’aplicació
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG 3/75). O. 06.02.1976.
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG 3/75). O. 28.09.1989.
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75
Components
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.
Control i acceptació.
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Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat
adequada per a evitar segregació en la posta en obra per obtenir la compactació
exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau
de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un
assaig de referència com el Proctor.
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i
perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3.
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les
característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el
subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà
utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el
Llibre d’Ordres.
Execució
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies
de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. A continuació s'estendrà el
material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb
els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit,
segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran de
característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat,
barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No s'estendrà cap tongada
mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions
exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C
punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no
s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els
aspectes enumerats al CTE DB SE-C, punt 7.3.2.
Control i acceptació
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats
del terreny posteriorment a la millora.
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments
hidràulics.
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2
Amidament i abonament
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència
entre perfils presos abans i després dels treballs de formació de reblerts i terraplens. Si
el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del
reblert inclourà la càrrega, compactació i transport.
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació,
càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec
corresponent.
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors
al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a
qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada
la unitat del terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de
préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de començar
les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi
de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls
seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost.
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de
terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit autoritzat, sense que això
sigui motiu de sobrecost.
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4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a
l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis;
definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.
Normes d’aplicació
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG 3/75). O. 06.02.1976.
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG 3/75). O. 28.09.1989.
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden
FOM/1382/2002.
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985,
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas
Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986.
Components
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar
l’esfondrament de l’excavació.
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic,
motoanivelladora, etc.
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc.
Control i acceptació.
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat
adequada per a evitar segregació en la posta en obra per obtenir la compactació
exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau
de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un
assaig de referència com el Proctor.
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i
perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3.
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les
característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el
subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà
utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el
Llibre d’Ordres.
Execució
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del
replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la D.F.
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques
mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial
es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C
punt 4.5.1.3.
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a
qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en
roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació.
Control i acceptació
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats
del terreny posteriorment a la millora.
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments
hidràulics.

DOC III. PLEC DE CONDICIONS: PROJECTE_ FEDER 2014-2020-EIX 6_Camí del Pont Vell d’Avinyó

14

Amidament i abonament
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport,
manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà d'obra necessària per a la seva
execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de
desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats
que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats,
indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les
excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que
siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol
distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per
evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte
d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents,
independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran
amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se
l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua,
gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei
que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a
pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar
excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons
instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu.
5 TRANSPORT DE TERRES
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus
que es generen durant el procés de moviment de terres. Així com les operacions de
tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra.
Normes d’aplicació
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
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE
13.02.2008).
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)
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006
(DOGC 16.2.2006)
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto. RD 108/1991.
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996.
Components
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en terreny compacte: 20%.
Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%.
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
Execució
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els
carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat.
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El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant
el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
Amidament i abonament
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les
despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

SISTEMA ESTRUCTURA
SISTEMA ENVOLVENT
SUBSISTEMA SOLERES
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a
paviment o com a base per un enrajolat. Capa resistent composta per una sub-base
granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable
segons l'ús per al que està indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar
directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot
deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals
amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel que està indicat (garatge, locals
comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó
lleuger i les soleres alleugerides.
Normes d’aplicació
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula
d’habitabilitat. D. 259/2003.
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad
Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 (2.2.2), Salubridad, Protección
frente a la humedad.
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98.
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o
armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991.
Components
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema
de drenatge i material de juntes.
Característiques tècniques mínimes
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc...
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc...
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la
composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la
Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físicoquímiques, físico-mecàniques i granulomètriques establertes en la Instrucció de
formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les
tradicionalment usades.
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats,
que compleixi les condicions en referència a adherència i característiques mecàniques
mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE.
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Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè,
etc... Drenatges superficials, làmines drenants de polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat
d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó.
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de
juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels
següents capítols: Ciment, Àrids, Malles electrosoldades, Aigua i Tubs drenants.
Execució
Condicions prèvies
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols,
per contacte amb la superfície de suport o per inclusió de materials estranys. L'àrid
natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o
marges i de qualsevol altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material
és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació durant
la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no
és l'adequada s'adoptaran les mesures necessàries per corregir-la sense alterar
l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació
i manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que
s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. Les instal·lacions enterrades
estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es
compactaran i netejaran els sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte
directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments,
aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El
formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
Fases d’execució
Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular
s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es compactarà mecànicament i s'enrasarà.
Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base.
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina
impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i la càrrega que hagi
de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de
col·locar el formigó. El curat es realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que
no produeixi desrentat.
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es
col·locaran elements separadors de poliestirè expandit que formarà la junta de contorn
al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de
retracció, s’executaran mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a
màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre ells
no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una
amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de
tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts
amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del
paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció.
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa
compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a
aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó
humida. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7
dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la
seva formació.
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el
terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com capa drenant un emmacat, ha de
disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants,
connectats a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva
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reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta connexió està
situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues
bombes d'eixugament. També farem el mateix a la base del mur. En el cas de murs
pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada
800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm.
El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins
del terreny. Han de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la
xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació
posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons
CTE DB HS1 punt 2.2.2
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La
superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es deixarà a l’espera de
l’enrajolat.
Control i acceptació
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera
semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de la capa de sorra amidada amb
regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa
de formigó: no presentarà variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor
especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla de 3
m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior.
Junta de retracció: la distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el
gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm
respecte a l'especificat.
Amidament i abonament
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del
formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat.
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen;
obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%.

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS
SUBSISTEMA SUBMINISTRES
1 AIGUA
Normes d’aplicació
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003.
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
D 352/2004.
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD
865/2003.
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.
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88.
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88.
DOC III. PLEC DE CONDICIONS: PROJECTE_ FEDER 2014-2020-EIX 6_Camí del Pont Vell d’Avinyó

18

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS
4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els
edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció
enfront del soroll.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD
47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el
Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de
nova construcció.
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006.
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat.
UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE
EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO
15875:2004, UNE EN ISO 15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960
EX:2002, UNE 53 961 EX:2002.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE
29.08.2007).
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE.
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y
diseminación de legionela en instalaciones.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998.
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.
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1.
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974.
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y
sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 919/2006.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre
locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de
elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los
elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos
al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos
de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de
aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global
de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
1.1 Connexió a xarxa
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de
pas general. La seva funció és la de subministrar aigua a l’edifici. La xarxa normalment
pertany a una companyia que la manté i l’explota i assegura un servei regulat i regular.
Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió
són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la continuïtat del servei. Cal
conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar
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correctament la connexió. En cas de captació pròpia de pou, mina d’aigua o pluja,
l’acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria.
Components
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DBHS4-3.2.1.1)
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de
la xarxa exterior de subministrament que obri el pas a l’escomesa.
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general.
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat.
A més poden comptar amb altres components com ara:
Vàlvules reductores
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern
col·locades en paral·lel. Ha d’estar ubicat en un recinte específic per aquest ús, no
amb els comptadors.
Pericons de registre amb tapa
Materials auxiliars: maons, morters, formigons...
Característiques tècniques mínimes.
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua
que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.
Control i acceptació
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons: material, dimensions.
Execució
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació
vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la D.F.
Durant l’execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció es
faran servir tècniques adients per no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas
incomplir els valors establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003.
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que
s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la
resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament
respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions
necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel
seu manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de
corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. Les rases
han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en
compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament,
gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. Els tubs
no s’han d’instal·lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment
de protecció. Si cal, també es col·locarà protecció catòdica. El suport dels tubs de la
instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable
adequades al diàmetre el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del
tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net
de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials
caldrà veure les incompatibilitats entre materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de
metall o de plàstic.
Control i acceptació
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges.
Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar
manipulacions i caigudes de materials i objectes
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de
connexió amb la xarxa general i escomesa.
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Verificacions
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè.
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges.
Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat.
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial.
I ambdues proves globals. Les proves de pressió no han de variar alments en 4 hores.
Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es tancaran les claus de pas i
s’obriran les de desguàs fins a la finalització de les obres. Prova final de tota la
instal·lació durant 24 hores.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat
i comprovat;
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.
ut l’escomesa d’aigua.
SUBSISTEMA EVACUACIÓ
1 LÍQUIDS
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i
Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006.
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996,
UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN
1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999.
Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres
según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE
127010:1995 EX.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre
locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de
elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los
elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos
al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos
de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de
aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global
de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones. Orden 15/09/1986.
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965.
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.
Peces d'acer galvanitzat:
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002.
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UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los
recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y
acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de
ensayo.
Canal exterior d'acer galvanitzat:
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono,
galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para conformación en frio.
Condiciones técnicas de suministro.
Sobre llit d'assentament de formigó:
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998,
UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de
hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de
diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNEEN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los
edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema.
1.1 Connexió a xarxa
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part
soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta amb la xarxa de sanejament abocant
les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici.
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan
la xarxa de sanejament pública sigui separativa, cada una de les xarxes interiors es
connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de
les dues xarxes interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si
això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa general de
sanejament.
Components
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè.
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i
empalmaments. El material serà el mateix que el tub.
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó.
Característiques tècniques mínimes.
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos,
resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments.
Control i acceptació
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
Execució
Generalitats
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació
vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la D.F. En
general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que
s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la
resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la

DOC III. PLEC DE CONDICIONS: PROJECTE_ FEDER 2014-2020-EIX 6_Camí del Pont Vell d’Avinyó

22

llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i
conservació.
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es
tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara
aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.
Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran
per sota de la xarxa d’aigua potable.
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant
prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta entre els tubs és correcte si
els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de
ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de
produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El pas a través
d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de
quedar centrats i alineats dins de la rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a
la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior
del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors,
del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. Un cop
instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que
especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades,
que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu
superior del tub a la superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: >= 60
cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova
d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a
mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El
formigó ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de
formigonament com ara disgregacions o buits a la massa.
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions
entre els tubs han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat. El
clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció
en cap punt.
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre
de la generatriu superior del tub. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir
esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els
tubs que s'utilitzin soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >=
4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les
especificacions tècniques del fabricant.
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques,
sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat
ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els
pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt
de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les
parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser
horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix
uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El
revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles
interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a
l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior
d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les
parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m.
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces
ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de
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ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans
s'ha d'humitejar la superfície.
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la
fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja canya que ha de quedar plana.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de
formigonat com ara disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de
quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del formigó al cap
de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació
lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ±
12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<=
16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a
formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de posar a l'obra abans que
s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin
disgregacions. S'ha de compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure
d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una
temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de
formigó s’han de col·locar sense que rebin cops. Per parets de maó: Els maons per
col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un
cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer
en una sola operació.
Control i acceptació
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de
canals.
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
Verificacions
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa
horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de recepció i d’elevació i control.
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat
i comprovat.
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera
dels pous de registre.
ut pericons i tapes de registre.
m² parets del pou de registre.
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES
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AMIDAMENTS

DOCUMENT IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

E S T A T D' A M I D A M E N T S
CAMÍ DEL PONT VELL
CAPÍTOL I.- MOVIMENT DE TERRES
Nº

UT

CONCEPTE

1.1. M2 Neteja i esbrossada del terreny, cunetes i
vorals existents, realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre
camió. Inclou transport a abocador a
qualsevol distància i cànon d'abocament.
Tram 1_Pont fins revolt
Tram 2_Revolt
Tram 3_Revolt fins Ctra. Prats

UT

LLARG

121,00
19,00
40,00
120,00

AMPLE

2,70

4,00
2,70
3,20

ALT

TOTAL

326,70
76,00
108,00
384,00
894,70

1.2. PA Adequació dels arbres del límit del camí.
Inclou poda i càrrega de residus vegetals
sobre camió, transport a abocador a
qualsevol distància i cànon d'abocament.
1,00
1,00

1.3. M2 Neteja i adequació de l'entorn superior del
pont. Inclou esbrossada, retirada de roques
que interrompin el pas. Inclou càrrega de
residus sobre camió, transport a abocador a
qualsevol distància i cànon d'abocament.
600,00

600,00
600,00

1.4. M3 PREVISIÓ A JUSTIFICAR
Excavació de sub-base, rases i pous en
pedra. Inclòs càrrega sobre camió i
transport a l'abocador. Mesurament sobre
perfil teòric sense esponjament.
S'ha considerat un 10% sup. camí

13,42

13,42
13,42

1.5. M3 Terraplenat, piconatge amb material
seleccionat provinent de préstec, estès en
tongades de fins a 25cm i posterior
anivellament per a un pendent inferior a
25%. Inclou tots el mitjans auxiliars i
materials necessaris per la seva correcta
execució. Inclou l'assaig de compactació si
la direcció facultativa ho troba necessari.
Tram 1_Pont fins revolt

121,00

2,70

326,70
326,70

E S T A T D' A M I D A M E N T S
CAMÍ DEL PONT VELL
CAPÍTOL I.- MOVIMENT DE TERRES
Nº

UT

CONCEPTE

1.6. M2 Terraplenada i piconatge per a caixa de
paviment amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95 % del PM
amb mitjans mecànics. Inclou la formació
de pendents. Inclou l'assaig de compactació
si la direcció facultativa ho troba necessari.
Tram 2_Revolt
Tram 3_Revolt fins Ctra. Prats

1.7. M3 Subministrament de base de tot-u artificial
procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM. Inclou l'assaig de compactació i
densitat si la direcció facultativa ho troba
necessari.
De partida 1.4.

UT

LLARG

AMPLE

19,00
40,00
120,00

4,00
2,70
3,20

121,00

2,70

ALT

TOTAL

76,00
108,00
384,00
568,00

0,10

32,67
32,67

E S T A T D' A M I D A M E N T S
CAMÍ DEL PONT VELL
CAPÍTOL II.- PAVIMENTS
Nº

UT

CONCEPTE

2.1. M3 Paviment de formigó vibrat de formigó HA25/B/20/I+E
de
consistència
tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, fins
a 15cm de gruix, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual, raspallat.
Tram 2_Revolt
Tram 3_Revolt fins Ctra. Prats

2.2. M2 Subministrament i colꞏlocació de malla
electrosoldada d'acer de 20x20x6mm.
De partida 1.5.

2.3. M2 Execució de l'acabat del paviment nou a
executar. Acabat superficial oxidat, amb
disolució àcida aquosa de sals metàlꞏliques
( acabat oxidat ).
Tram 2_Revolt

2.4. ML PREVISIÓ A JUSTIFICAR
Tall amb serra de disc en paviment de
formigó per a formació de junt de retracció
de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm.
Cada 8ml un tall.
179,00ml/8,00ml = 22talls x 3,20m =

UT

LLARG

AMPLE

19,00
40,00
120,00

4,00
2,70
3,20

0,15
0,15
0,15

TOTAL

11,40
16,20
57,60
85,20

568,00
568,00

568,00

19,00
40,00

ALT

4,00
2,70

76,00
108,00
184,00

71,60

71,60
71,60

1,00

1,00
1,00

2.5. PA Trobada del paviment nou de formigó amb
el paviment existent d'aglomerat asfàltic de
la Crta. Prats. Inlou tall del paviment
asfàltic.

2.6. PA ABONAMENT INTEGRE
Replanteig general i de detall de l'obra.
1,00
1,00

E S T A T D' A M I D A M E N T S
CAMÍ DEL PONT VELL
CAPÍTOL III.- SENYALITZACIÓ TURÍSTICA
Nº

UT

CONCEPTE

3.1. UT Subministrament
i
colꞏlocació
de
senyalització turística. Inclou faristol de
910x910 inclinat, suports de fusta tractada
140x140x2000 200N, 4 banderoles de
390x180 d'alumini d'impressió digital
ambdues cares amb laminat antigrafiti
colors Pantone 580C/201C/350C amb
suports de fusta tractada de 140x140x3300
330N, maquetació, tractament de mapes i
cartellera. Acabat base color RAL 6019.
Totalment acabat.
Panell Pont Vell
Panell Geoparc

UT

1
1

LLARG

AMPLE

ALT

TOTAL

1,00
1,00
2,00

E S T A T D' A M I D A M E N T S
CAMÍ DEL PONT VELL
CAPÍTOL IV.- SEGURETAT I SALUT
Nº

UT

CONCEPTE

UT

LLARG

AMPLE

ALT

TOTAL

4.1. UT Mesures de seguretat i salut:
Proteccions individuals
Proteccions colꞏlectives
Proteccions contra incendis
Instalꞏlacions d'higiene i benestar
Serveis tècnics de seguretat i salut
Medicina preventiva i primers auxilis
Formació i reunions d'obligat compliment
1,00
1,00

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL
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PRESSUPOST
CAMÍ DEL PONT VELL
CAPÍTOL I.- MOVIMENT DE TERRES
Nº

UT

CONCEPTE

MEDICIÓ

PREU

TOTAL

1.1. M2 Neteja i esbrossada del terreny, cunetes i
vorals existents, realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre
camió. Inclou transport a abocador a
qualsevol distància i cànon d'abocament.
894,70

0,52

465,24

1,00

500,00

500,00

600,00

3,52

2.112,00

13,42

30,56

410,13

326,70

1,02

333,23

568,00

1,30

738,40

1.2. PA Adequació dels arbres del límit del camí.
Inclou poda i càrrega de residus vegetals
sobre camió, transport a abocador a
qualsevol distància i cànon d'abocament.

1.3. M2 Neteja i adequació de l'entorn superior del
pont. Inclou esbrossada, retirada de roques
que interrompin el pas. Inclou càrrega de
residus sobre camió, transport a abocador a
qualsevol distància i cànon d'abocament.

1.4. M2 PREVISIÓ A JUSTIFICAR
Excavació de sub-base, rases i pous en
pedra. Inclòs càrrega sobre camió i transport
a l'abocador. Mesurament sobre perfil teòric
sense esponjament.

1.5. M3 Terraplenat,
piconatge
amb
material
seleccionat provinent de préstec, estès en
tongades de fins a 25cm i posterior
anivellament per a un pendent inferior a 25%.
Inclou tots el mitjans auxiliars i materials
necessaris per la seva correcta execució.
Inclou l'assaig de compactació si la direcció
facultativa ho troba necessari.

1.6. M2 Terraplenada i piconatge per a caixa de
paviment amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95 % del PM
amb mitjans mecànics. Inclou la formació de
pendents. Inclou l'assaig de compactació si
la direcció facultativa ho troba necessari.

PRESSUPOST
CAMÍ DEL PONT VELL
CAPÍTOL I.- MOVIMENT DE TERRES
Nº

UT

CONCEPTE

MEDICIÓ

PREU

TOTAL

1.7. M3 Subministrament de base de tot-u artificial
procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM. Inclou l'assaig de compactació i
densitat si la direcció facultativa ho troba
necessari.
32,67
TOTAL CAPÍTOL I.- MOVIMENT DE TERRES

15,40

503,12
5.062,13

PRESSUPOST
CAMÍ DEL PONT VELL
CAPÍTOL II.- PAVIMENTS
Nº

UT

CONCEPTE

MEDICIÓ

PREU

TOTAL

2.1. M3 Paviment de formigó vibrat de formigó HA25/B/20/I+E
de
consistència
tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, fins
a 15cm de gruix, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual, raspallat.
85,20

116,74

9.946,02

568,00

3,90

2.215,20

184,00

8,40

1.545,60

71,60

3,13

224,11

1,00

800,00

800,00

1,00

200,00

200,00

2.2. M2 Subministrament i colꞏlocació de malla
electrosoldada d'acer de 20x20x6mm.

2.3. M2 Execució de l'acabat del paviment nou a
executar. Acabat superficial oxidat, amb
disolució àcida aquosa de sals metàlꞏliques
( acabat oxidat ).

2.4. ML PREVISIÓ A JUSTIFICAR
Tall amb serra de disc en paviment de
formigó per a formació de junt de retracció
de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm.
Cada 8ml un tall.

2.5. PA Trobada del paviment nou de formigó amb
el paviment existent d'aglomerat asfàltic
de la Crta. Prats. Inlou tall del paviment
asfàltic.

2.6. PA ABONAMENT INTEGRE
Replanteig general i de detall de l'obra.
TOTAL CAPÍTOL II.- PAVIMENTS

14.930,93

PRESSUPOST
CAMÍ DEL PONT VELL
CAPÍTOL III.- SENYALITZACIÓ TURÍSTICA
Nº

UT

CONCEPTE

MEDICIÓ

PREU

TOTAL

3.1. UT Subministrament
i
colꞏlocació
de
senyalització turística. Inclou faristol de
910x910 inclinat, suports de fusta tractada
140x140x2000 200N, 4 banderoles de
390x180 d'alumini d'impressió digital
ambdues cares amb laminat antigrafiti
colors Pantone 580C/201C/350C amb
suports de fusta tractada de 140x140x3300
330N, maquetació, tractament de mapes i
cartellera. Acabat base color RAL 6019.
Totalment acabat.
2,00
TOTAL CAPÍTOL III.- SENYALITZACIÓ TURÍSTICA

1.070,00

2.140,00
2.140,00

PRESSUPOST
CAMÍ DEL PONT VELL
CAPÍTOL IV.- SEGURETAT I SALUT
Nº

UT

CONCEPTE

MEDICIÓ

PREU

TOTAL

4.1. UT Mesures de seguretat i salut:
Proteccions individuals
Proteccions colꞏlectives
Proteccions contra incendis
Instalꞏlacions d'higiene i benestar
Serveis tècnics de seguretat i salut
Medicina preventiva i primers auxilis
Formació i reunions d'obligat compliment
1,00
TOTAL CAPÍTOL IV.- SEGURETAT I SALUT

500,00

500,00
500,00

RESUM PRESSUPOST
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RESUM CAPITOLS
CAPÍTOL I.- MOVIMENT DE TERRES
CAPÍTOL II.- PAVIMENTS

5.062,13 €
14.930,93 €

CAPÍTOL III.- SENYALITZACIÓ TURÍSTICA

2.140,00 €

CAPÍTOL IV.- SEGURETAT I SALUT
TOTAL CAPÍTOLS

500,00 €
22.633,05 €

RESUM PRESSUPOST
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL

TOTAL CAPÍTOLS

22.633,05 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL

22.633,05 €

Ascendeix el PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL a la quantitat de VINT I DOS MIL SISCENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS.

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER A CONTRATA I CONEIXEMENT DE
L'ADMINISTRACIÓ
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL

22.633,05 €

Despeses Generals 13%

2.942,30 €

Benefici Industrial 6%

1.357,98 €
26.933,33 €

IVA 21%

5.656,00 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRATA

32.589,33 €

Ascendeix el PRESSUPOST EXECUCIÓ PER A CONTRATA I PER A CONEIXEMENT DE
L'ADMINISTRACIÓ a la quantitat de TRENTA-DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA-NOU
EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS.

Avinyó, gener de 2018

DOCUMENT V. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS

DOCUMENT V.

DOCUMENTS I PORJECTES COMPLEMENTARIS

DOCUMENT V. ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS

DOCUMENT V.

DOCUMENTS I PORJECTES COMPLEMENTARIS

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

tipus

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya febrer de 2011. V4 ( Font:

"Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

CONDICIONAMENT DE L’ACCÉS I PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PONT VELL

Municipi :

Avinyó

Camí d'accés al Pont Vell
Comarca :

Bages

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

26,84
0,00
0,00
51,00
0,00
0,00
0,00

13,42
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00

77,84

t

43,42 m

3

Destí de les terres i materials d'excavació
no es considera residu
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
reutilització
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir mateixa obra
altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
si
no

és residu
abocador

no

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m2

Pes

Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

obra de fàbrica

170102

0,542

0,000

0,512

0,000

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

0,000

0,082

0,000

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

definir altres:

-

0,000

-

0,000

altre material 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

altre material 2

totals d'enderroc

0,7556

3
0,00 m

0,7544

0,00 t

Residus de construcció
Codificació res
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quantitats
codificació

Ordre MAM/304/2

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Pes/m2

Volum aparent/m2

Pes

(tones/m2)

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
0,0000

0,0896

0,0000

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

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

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

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

0,0380

0,0000

0,0285

0,0000

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

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

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

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

totals de construcció

3
0,00 m

0,00 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres
residus

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-

Enderroc, Rehabilitació,
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minimització
gestió dins obra

MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

si
-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

0,00 t

0,00 m

Total d'elements reutilitzables

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
m3 (+20%)

terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplè
argiles
altres
terres contaminades

36
16,104
0
0
0

Total

52,104

reutilizació
a la mateixa obra
0,00
16,10
0,00
0,00

Terres per a l'abocador

a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00

16,10

0,00

(m3)
36,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells
a l'obra supera les quantitats de ...
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
Projecte
80
0,00
40
0,00
2
0,00
1
0,00
1
0,00
0,50
0,00
0,50
0,00
inapreciable inapreciable

cal separar
no
no
no
no
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
no

si

no

no

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

no

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp

si

si

Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

No especials Contenidor per Vidre

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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gestió fora obra
pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor

INERT

adreça

codi del gestor

A concretar

PRESSUPOST
Costos*

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

12,00
5,00

La distància mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

4,00
15,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

0

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

5,00
70,00

*
Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva
correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU

Volum

Excavació

m3 (+20%)

Terres
Terres contaminades

Classificació
3
12,00 €/m

Transport

Valoritzador / Abocador

3
5,00 €/m

36,00

1778,38

180,00

0,00

-

-

3
5,00 €/m

324,32
0,00
runa neta

Construcció

70,00 €/m3

m3 (+35%)

runa bruta
3

15,00 €/m3

4,00 €/m
0,00

-

0,00

-

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

0,00

-

-

0,00

-

-

0,00

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

0,00

Guixos i no especials

0,00

-

-

-

0,00

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,00

0,00

Formigó

0,00

Maons i ceràmics

0,00

Petris barrejats

0,00

Metalls

0,00

-

Fusta

0,00

-

Vidres

0,00

-

Plàstics

0,00

Paper i cartró

0,00

0,00

180,00

324,32

0,00

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

1,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

505,32 €

3

61,20 m

505,32 euros
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documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fust

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

1

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució,
previ acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :
Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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tècniques
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al
que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i
acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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fiança
FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en
un percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi

Percentatge de reducció per
minimització

Previsió final de
l'Estudi

61,20 T

Total excavació (tones)

61,20 T

0,00 T

Total construcció i enderroc (tones)

0,00 T

0,00 %

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de Avinyó
Càlcul de la fiança
Residus d'excavació *
Residus de construcció i enderroc *

61,20 T

11 euros/T

673,20 euros

0,00 T

11 euros/T

0,00 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança **

61,2 Tones
673,20 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

DOCUMENT V.

DOCUMENTS I PORJECTES COMPLEMENTARIS

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Dades de l'obra
Tipus d'obra:

CONDICIONAMENT DE L’ACCÉS I PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PONT VELL
Dinamització turística del Pont Vell i el Camí Ramader que el travessa.
Emplaçament:

Camí d’accés al Pont Vell

Superfície àmbit d’actuació:

894,70m2 de camí i 600m2 d’adequació de l’entorn,
amb un superfície total de 1.500m2.

Promotor:

AJUNTAMENT D’ AVINYÓ

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:

MARTA CLOSAS COROMINAS, Arqte.Tècnic

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
i coordinació de la Seguretat i Salut:

MARTA CLOSAS COROMINAS, Arqte.Tècnic

Dades tècniques de l'emplaçament

Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic

NO ES MODIFICA

Condicions físiques i d'ús dels equipaments de l'entorn

NO ES MODIFICA

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades:

NO ES COMPLEMENTEN

Ubicació de vials:
(amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres

NO ES MODIFICA

Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a
les obres de construcció
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.
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'art. 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 de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla.
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons
model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
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La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat
i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o
totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i
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).

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la
"Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" 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.

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
L'empresari 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
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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.

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
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
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- 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
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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
- Sobre esforços per postures incorrectes
- 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
- Sobresforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials
(Annex II del RD 1627/1997)
-

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, 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
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-

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

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...).
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 xarxes 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
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 subjectar-hi 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
Mesures de protecció a tercers
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un
passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
- 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
- Comprovació de l'adequació de les 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)
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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.
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LLISTAT DE NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
. Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción

Llei 32/2006 (BOE: 19/10/2006)
· Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o
móviles
Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)
. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
R.D. 1627/1997, de 24 octubre (BOE: 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE
. Modificación del RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el RD
1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguredad y salud en las obras de
construcción
Real Decreto 604/2006
. Ley de prevención de riesgos laborales
Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)
. Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE: 13/12/2003)
. Reglamento de los servicios de prevención
R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE: 31/01/97). Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE: 01/05/98)
·Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en
materia de trabajos temporales en altura
R.D. 2177/2004, de 12 de novembre, (BOE: 13/11/2004)
. Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo
R.D. 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97)
. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
R.D. 486/1997. 14 de abril (BOE: 23/04/97) 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 " Ordenanza de Seguridad e Higiene
en el trabajo" (O. 09/03/1971)
. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos,
en particular dorso lumbares, para los trabajadores
R.D. 487/1997, de 14 d'abril (BOE: 23/04/97)
. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización
R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97)
. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo
R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)
. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo
R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)
. Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual
R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97)
. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 07/08/97) transposició de la directiva 89/655/CEE. Modifica i deroga alguns
capítols de la " ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo" (O. 09/03/1971)
. Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo
R.D. 1316/1989 . 27 octubre (BOE: 02/11/89)
. Protección contra riesgo eléctrico
R.D. 614/2001. 8 junio (BOE: 21/06/01)
. Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-006. Almacenamiento de líquidos corrosivos
R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98)
. Reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la industria de la construcción
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) O. 23
septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) Art. 100 A 105 derogats per O. de 20 gener de 1956. Capítol III derogat pel
RD 2177/2004
. Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica
O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1 a 4, 183 a 291 y anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades:
BOE: 17/10/70
. Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado
O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
. Reglamento de aparatos elevadores para obras
O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) Modificació: O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81)
. Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del reglamento de aparatos de elevación y manutención
referente a grúas-torre desmontables para obras
R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d'octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de junio de
1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))
. Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84)
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. Normas complementarias del reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
O. de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87)
. Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo
O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) Correcció d'errades (BOE: 06/04/71) Modificació: (BOE:
02/11/89) derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997,
RD 773/1997 I RD 1215/1997
. S'aprova el model de llibre d'incidències en obres de construcció
O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
. Cascos no metálicos
R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1
. Protectores auditivos

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2
. Pantallas para soldadores

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Modificació: BOE: 24/10/75
. Guantes aislantes de electricidad

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75
. Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75
. Banquetas aislantes de maniobras

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75
. Equipos de protección personal de vias respiratorias. normas comunes y adaptadores faciales

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75
. Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75
. Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8. Modificació: BOE: 30/10/75
. Equipos de protección personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9. Modificació: BOE: 31/10/75
. Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 Modificació: BOE: 01/11/75

Avinyó, gener de 2018
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Dades de l'obra
Tipus d'obra:

CONDICIONAMENT DE L’ACCÉS I PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PONT VELL
Dinamització turística del Pont Vell i el Camí Ramader que el travessa.
Emplaçament:

Camí d’accés al Pont Vell

Superfície àmbit d’actuació:

894,70m2 de camí i 600m2 d’adequació de l’entorn,
amb un superfície total de 1.500m2.

Promotor:

AJUNTAMENT D’ AVINYÓ

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:

MARTA CLOSAS COROMINAS, Arqte.Tècnic

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
i coordinació de la Seguretat i Salut:

MARTA CLOSAS COROMINAS, Arqte.Tècnic

Dades tècniques de l'emplaçament

Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic

NO ES MODIFICA

Condicions físiques i d'ús dels equipaments de l'entorn

NO ES MODIFICA

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades:

NO ES COMPLEMENTEN

Ubicació de vials:
(amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres

NO ES MODIFICA

Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a
les obres de construcció
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.
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'art. 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 de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla.
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons
model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
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La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat
i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o
totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i
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).

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la
"Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" 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.

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
L'empresari 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
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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.

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
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
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- 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
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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
- Sobre esforços per postures incorrectes
- 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
- Sobresforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials
(Annex II del RD 1627/1997)
-

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, 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
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-

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

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...).
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 xarxes 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
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 subjectar-hi 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
Mesures de protecció a tercers
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un
passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
- 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
- Comprovació de l'adequació de les 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)
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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.
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LLISTAT DE NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
. Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción

Llei 32/2006 (BOE: 19/10/2006)
· Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o
móviles
Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)
. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
R.D. 1627/1997, de 24 octubre (BOE: 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE
. Modificación del RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el RD
1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguredad y salud en las obras de
construcción
Real Decreto 604/2006
. Ley de prevención de riesgos laborales
Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)
. Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE: 13/12/2003)
. Reglamento de los servicios de prevención
R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE: 31/01/97). Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE: 01/05/98)
·Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en
materia de trabajos temporales en altura
R.D. 2177/2004, de 12 de novembre, (BOE: 13/11/2004)
. Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo
R.D. 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97)
. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
R.D. 486/1997. 14 de abril (BOE: 23/04/97) 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 " Ordenanza de Seguridad e Higiene
en el trabajo" (O. 09/03/1971)
. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos,
en particular dorso lumbares, para los trabajadores
R.D. 487/1997, de 14 d'abril (BOE: 23/04/97)
. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización
R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97)
. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo
R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)
. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo
R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)
. Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual
R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97)
. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 07/08/97) transposició de la directiva 89/655/CEE. Modifica i deroga alguns
capítols de la " ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo" (O. 09/03/1971)
. Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo
R.D. 1316/1989 . 27 octubre (BOE: 02/11/89)
. Protección contra riesgo eléctrico
R.D. 614/2001. 8 junio (BOE: 21/06/01)
. Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-006. Almacenamiento de líquidos corrosivos
R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98)
. Reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la industria de la construcción
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) O. 23
septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) Art. 100 A 105 derogats per O. de 20 gener de 1956. Capítol III derogat pel
RD 2177/2004
. Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica
O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1 a 4, 183 a 291 y anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades:
BOE: 17/10/70
. Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado
O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
. Reglamento de aparatos elevadores para obras
O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) Modificació: O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81)
. Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del reglamento de aparatos de elevación y manutención
referente a grúas-torre desmontables para obras
R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d'octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de junio de
1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))
. Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84)
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. Normas complementarias del reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
O. de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87)
. Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo
O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) Correcció d'errades (BOE: 06/04/71) Modificació: (BOE:
02/11/89) derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997,
RD 773/1997 I RD 1215/1997
. S'aprova el model de llibre d'incidències en obres de construcció
O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
. Cascos no metálicos
R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1
. Protectores auditivos

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2
. Pantallas para soldadores

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Modificació: BOE: 24/10/75
. Guantes aislantes de electricidad

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75
. Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75
. Banquetas aislantes de maniobras

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75
. Equipos de protección personal de vias respiratorias. normas comunes y adaptadores faciales

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75
. Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75
. Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8. Modificació: BOE: 30/10/75
. Equipos de protección personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9. Modificació: BOE: 31/10/75
. Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 Modificació: BOE: 01/11/75

Avinyó, gener de 2018
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