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1

OBJECTE DEL PROJECTE
El “Projecte constructiu. Millores de restauració de la connectivitat per l’herpetofauna a l’Avinguda del Mas
Oriol al seu pas sobre el Rec del Mas Oriol. TM de Palau-Saverdera” té com objecte dissenyar, justificar,
descriure i valorar les obres necessàries per implantar les solucions per atenuar els atropellaments
d’ambifis a l’Avinguda del Mas Oriol, en el seu pas sobre el Rec del Mas Oriol, entre el Mas Bohera i el
Mas Isaac.

2

ANTECEDENTS DEL VIAL
En data maig de 2012 es redacta el Projecte de nou vial de connexió entre Mas Bohera i el Mas Isaac,
Fase 1 i Fase 2. Municipi de Palau-saverdera, promogut per l’Ajuntament de Palau-saverda.
En data abril de 2014 es redacta el Projecte de nou vial de connexió entre Mas Bohera i el Mas Isaac,
Fase 2. Municipi de Palau-saverdera, promogut per l’Ajuntament de Palau-saverda.
Efectuada l’aprovació inicial i paral·lelament al tràmit d’exposició pública, es varen sol·licitar informes al
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, Institut Geològic de Catalunya, Agència Catalana de
l’Aigua, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Departament de
Cultura, Aplicació Polítiques del Paisatge i a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental.
El projecte va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió de 27 de
novembre de 2014 amb el benentès que previ a l’execució de les obres es trametés de nou el projecte
corregit de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Les obres d’execució del nou vial de connexió entre Mas Bohera i Mas Isaac – Fase 1 – varen ser
adjudicades a Construccions Rubau SA per acord de Ple de 9 de desembre de 2014.
El 24 de febrer de 2016 es va signar el contracte d’obres del nou vial de connexió entre Mas Bohera i
Mas Isaac – Fase 2 – de Palau-saverdera, entre l’Ajuntament i l’empesa Artea Mediambient SL.
En data maig de 2016 es redacta el Projecte complementari de mesures d’integració paisatgística i
ambiental del nou vial de connexió entre Mas Bohera i Mas Isaac del T.M. de Palau-saverdera,
promogut per l’Ajuntament de Palau-saverda.
L’Ajuntament, el 23 de juny de 2016 va aprovar el Projecte complementari de mesures d’integració
paisatgística i ambiental del Nou vial de connexió entre Mas Bohera i Mas Isaac.
L’Acta de recepció de les obres es va efectuar el dia 22 de desembre de 2016.
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3

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
L’àmbit del projecte es situa al municipi de Palau-saverdera, a la comarca de l’Alt Empordà.

Imatge 1. Situació de la comarca de l’Alt Empordà i del municipi de Palau-saverdera. Font: elaboració pròpia a partir de les bases de
l’ICGC.

Concretament al centre del municipi, a l’avinguda del Mas Oriol al seu pas sobre el Rec del Mas Oriol.

Imatge 3. Localització de l’àmbit del projecte sobre cartogràfic. Font: elaboració pròpia a partir de les bases de l’ICGC.

Imatge 2. Localització de l’àmbit del projecte sobre ortofotomapa. Font: elaboració pròpia a partir de les bases de l’ICGC.

Imatge 4. Vista actual de l’àmbit del projecte sobre ortofotomapa. Font: elaboració pròpia a partir de les bases de l’ICGC.
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4

SITUACIÓ ACTUAL

4.1 Infraestructura

El nou vial de connexió entre la urbanització Mas Bohera i Mas Isaac del terme municipal de Palausaverdera, uneix el Camí de la Pedrera amb l’Avinguda del Mas Oriol. A l’altura del Mas Oriol la
carretera creua el Rec del Mas Oriol o Rec del Bac.
Es tracta d’un vial de doble sentit on el principal trànsit de la via és el corresponent a desplaçaments
interns dels habitants del municipi de Palau-saverdera, ja que la seva funció es la d’unir la urbanització
de Mas Bohera i els Olivars amb el nucli de Palau-saverdera.

fluvials) on es reprodueixen. En aquests moviments periòdics molts amfibis moren atropellats a les
carreteres.
La majoria d’espècies realitzen migracions massives a finals d’hivern i principis de primavera, des dels
llocs on han hivernat fins als punts de reproducció (basses, aiguamolls, rierols, etc). Quan es produeix la
disminució hivernal de temperatures, recorren el camí invers. Segons l’espècie, aquests desplaçaments
poden ser de l’ordre de desenes o pocs centenars de metres (tritons, granota verda) fins a alguns
quilòmetres (gripau comú), i en el seu recorregut intenten superar qualsevol obstacle que se’ls presenti
en la seva ruta, incloent substrats artificials com l’asfalt o el formigó. Aquests desplaçaments massius es
realitzen, en especial, en nits humides o després de pluges recents, i és possible trobar gran quantitat
d’individus atropellats en un tram relativament curt de carretera després d’aquests períodes.
Per aquesta raó, els amfibis són un dels grups més afectats per la pèrdua d’hàbitats i per l’efecte
barrera de les infraestructures viàries, que poden causar una mortalitat molt important. A banda d’això,
també resulten afectats per la degradació dels hàbitats fluvials i de les zones humides que concentren
les poblacions d’aquestes espècies.
Els rèptils són un grup que inclou espècies amb pocs requeriments en relació a la superfície d’hàbitats
continus necessaris. Sovint les seves àrees d’activitat són molt reduïdes i no realitzen grans
desplaçaments. Tot i això, és un grup força afectat pels atropellaments en carreteres, a causa del seu
costum de reposar sobre les carreteres (generalment exposades al sol i que mantenen l’escalfor) per
elevar la seva temperatura corporal, i pel fet que moltes espècies tenen desplaçaments lents. També
s’ha constatat que algunes espècies eviten creuar superfícies pavimentades.
Tot i això, tampoc són excepcionals els casos d’espècies que utilitzen com a hàbitat els marges de les
infraestructures o, fins i tot, l’interior de les estructures transversals d’aquestes (és el cas dels dragons,
Rosell i Velasco Rivas, 1999).
La principal mesura per evitar l’atropellament de rèptils consisteix en la instal·lació de tancament
perimetral als trams més conflictius de carretera. Aquest tancament no pot ser el que s’utilitza
tradicionalment per a espècies més grans (la major part dels rèptils poden passar per les obertures del
tancament), sinó que necessiten reforços especials i que, a més, els dirigeixin cap a passos adequats.
També cal destacar els impactes que les infraestructures hidràuliques, com les rescloses, poden generar
sobre rèptils associats als hàbitats fluvials, com ara les espècies de tortugues d’aigua dolça, limitant les
seves possibilitats de dispersió al llarg des cursos d’aigua.

Fotografia 1, 2, 3 i 4. Avinguda del Mas Oriol, al seu pas sobre el Rec del Mas Oriol.

4.2 Connectivitat de la fauna

La construcció del nou vial de connexió entre la urbanització Mas Bohera i Mas Isaac del terme
municipal de Palau-saverdera genera un greu impacte a l‘herpetofauna, al punt concret sobre el Rec
del Mas Oriol, al ser esclafats pels vehicles que transiten per aquest nou vial.
La connectivitat de la fauna va en funció de la seva necessitat de desplaçar-se i les zones per on
necessiten fer-ho.
Els grups més sensibles a la pèrdua de connectivitat ecològica i a l’efecte barrera generat per algunes
infraestructures lineals, són els amfibis i alguns grups de mamífers (lagomorfs, carnívors i ungulats).
En el cas dels amfibis, la seva sensibilitat radica en el fet que moltes espècies realitzen migracions
estacionals en què un gran nombre d’individus es desplacen cap als ambients aquàtics (basses i cursos
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La connectivitat longitudinal al llarg dels cursos fluvials, que permeti la circulació dels peixos i altra
fauna aquàtica, és imprescindible per assegurar la viabilitat de les seves poblacions. Aquest és un fet
evident en el cas dels grans migradors, que combinen la vida al medi marí amb la vida al medi fluvial
continental, però també és vital per a la majoria d’espècies estrictament fluvials, que realitzen
moviments per a respondre a diferents requeriments dels seus cicles vitals. Així, la construcció
d’infraestructures transversals en rius i torrents dificulta (o limita completament) la capacitat de dispersió
al llarg dels cursos fluvials de les poblacions de peixos, rèptils aquàtics o algunes espècies
d’invertebrats i, a més, sovint provoca la degradació dels hàbitats associats.
La recuperació de la connectivitat passa d’entrada per la millora ecològica dels rius, però també per
l’eliminació o adaptació de les barreres físiques actualment existents, que no es limita a les rescloses i
preses inventariades, sinó també als centenars d’altres obstacles existents, com ara guals. Davant una
barrera física, la millor de les solucions és la seva eliminació, cosa que serà possible en aquells casos en
què la infraestructura ja no sigui funcional, afavorint no només la circulació dels peixos, sinó també a la
recuperació del règim natural de cabals sòlids i d’aigua.
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5

DESCRIPCIÓ DEL MEDI NATURAL

5.1 Espais naturals protegits

Els espais naturals situats propers en l’àmbit del projecte corresponen a:

d) Vigilància de l'estat de conservació dels hàbitats i de les espècies, especialment en el cas
de ser prioritàries.


L’article 6 de la Directiva 92/43 estableix:
1. Pel que fa a les zones especials de conservació, els Estats membres fixaran les mesures
de conservació necessàries que implicaran, si escau, adequats plans de gestió, específics
als llocs o integrats en altres plans de desenvolupament, i les apropiades mesures
reglamentàries, administratives o contractuals, que responguin a les exigències
ecològiques dels tipus d'hàbitats naturals de l'Annex I i de les espècies de l'Annex II
presents en els llocs.

Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE)
Delimiten les figures definides en la Llei 12/1985, d'espais naturals: parc nacional, paratges
naturals d'interès nacional, reserves naturals i parcs naturals. També conté els límits de les
reserves de fauna salvatge definides en el decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. Els límits de cada espai son
establerts en la normativa legal per la qual es declara o modifica l'espai.

2. Els Estats membres han d'adoptar les mesures apropiades per evitar, en les zones
especials de conservació, el deteriorament dels hàbitats naturals i dels hàbitats
d'espècies, així com les alteracions que repercuteixin en les espècies que hagin
motivat la designació de les zones, en la mesura que aquestes alteracions puguin tenir
un efecte apreciable pel que fa als objectius de la present Directiva.

S’estableixen i delimiten unes modalitats de protecció a fi d'assegurar la preservació dels
espais naturals que ho necessiten per llur interès científic, ecològic, cultural, educatiu, paisatgístic
i recreatiu, i amb l'objectiu de dotar-los d'uns règim de protecció i de gestió adequats.
La part nord-est i sud-oest del municipi de Palau-saverdera està incloses dins l’Espai Natural de
Protecció Especial (ENPE) del Parc Natural de Cap de Creus. A més la part sud-oest està inclosa
dins la Reserva Integral I dels Aiguamolls de l’Empordà, Els Estanys.

3. Qualsevol pla o projecte que, sense tenir relació directa amb la gestió del lloc o sense
ser necessari per a aquesta, pugui afectar de forma apreciable als citats llocs, ja sigui
individualment o en combinació amb altres plans i projectes, se sotmetrà a una
adequada avaluació de les seves repercussions en el lloc, tenint en compte els objectius
de conservació del lloc esmentat. A la vista de les conclusions de l'avaluació de les
repercussions en el lloc i supeditat al que disposa l'apartat 4, les autoritats nacionals
competents només es declararan d'acord amb aquest pla o projecte després d'haver-se
assegurat que no causarà perjudici a la integritat de el lloc en qüestió i, si escau,
després d'haver sotmès a informació pública.

Xarxa Natura 2000
Els espais naturals de Catalunya que formen part de la xarxa Natura 2000 poden haver estat
proposats com a zones d'especial protecció per als ocells (ZEPA) d'acord amb la Directiva
2009/147/CEE, anomenada també Directiva d'ocells, i/o com a zones d'especial conservació
(ZEC) d'acord amb la Directiva 92/43/CEE, coneguda també com a Directiva d'hàbitats.
Es delimiten i mostren els espais que pertanyen a la xarxa Natura 2000 a Catalunya per tal
de conservar els hàbitats, les espècies i la biodiversitat d'acord amb l'objectiu fonamental
derivat de les Directives d'hàbitats i d'ocells. Aquests espais formen part de la xarxa europea
d'espais naturals protegits que representen la incitativa més important de la Unió Europea en
matèria de conservació de la biodiversitat.
La part nord-est del municipi està inclosa dins la Xarxa Natura 2000 del Cap de Creus, codi
ES5120007. La part sud-oest del municipi i el Rec del Mas Oriol, estan incloses dins la Xarxa
Natura 2000 (LIC+ZEPA) dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, codi ES0000019.
El repte de gestió de l’espai Xarxa Natura 2000 Aiguamolls de l’Alt Empordà és conservar les
zones humides litorals i els sistemes naturals associats en un entorn antropitzat amb forts
creixements urbanístics i d’infraestructures lineals.
La Directiva 92/43 proposa una sèrie de mecanismes a desenvolupar en els espais de Natura
2000. Aquestes mesures són les que es determinen a continuació:
a) Determinació de les mesures reglamentàries, contractuals i/o administratives necessàries
per a les exigències ecològiques dels tipus d’hàbitats i espècies d’interès comunitari que
hi ha en l’espai i que siguin objectiu de conservació, quan es cregui necessari, elaboració
d'un Pla de gestió (específic de l’espai o integrat en altres plans de desenvolupament).
b) Avaluació de les repercussions de plans i projectes que no tinguin relació directa amb la
gestió de l’espai o que no són necessaris per a aquest, i que puguin afectar de forma
apreciable, individualment o en combinació amb d’altres plans i projectes, l’espai i els
seus objectius de conservació.
c) Aplicació de mesures de conservació apropiades per evitar el deteriorament dels
hàbitats i les espècies presents en l’espai.
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4. Si, malgrat les conclusions negatives de l'avaluació de les repercussions sobre el lloc i a
falta de solucions alternatives, s'ha de realitzar un pla o projecte per raons imperioses
d'interès públic de primer ordre, incloses raons d'índole social o econòmica, el estat
membre ha de prendre totes les mesures compensatòries que siguin necessàries per
garantir que la coherència global de Natura 2000 quedi protegida. Dit Estat membre
d'informar la Comissió de les mesures compensatòries que hagi adoptat.
PEIN
Són els espais d'interès natural definits en el Decret 328/1992, pel qual s'aprova el Pla
d'espais d'interès natural, i les modificacions posteriors que s'hagin produït.
Es delimiten i estableixen les determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels espais
naturals, la conservació dels quals es considera necessària d'assegurar, d'acord amb els valors
científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen.
La part nord-est del municipi està inclosa dins el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) del Cap
de Creus. La part sud-oest del municipi i el Rec del Mas Oriol, estan incloses dins el Pla d’Espais
d’Interès Natural (PEIN) dels Aiguamolls de l’Alt Empordà.
Hàbitats d’interès comunitari (HIC)
L’inventari dels hàbitats d’interès comunitari a Catalunya s’ha elaborat per estudiar i gestionar
el medi natural. La llegenda és la llista d'hàbitats de l'Annex I de la Directiva de la Unió
Europea 97/62/CE.
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roper al Rec del Mas Oriol hi ha un hàbitat d’interès comunitari no prioritari, les suredes, amb
codi 9330.
Àrees d’interès faunístic i florístic
El Mapa d'Àrees d'Interès Faunístic i Florístic és un mapa elaborat amb la suma de les àrees
més crítiques de totes les espècies de fauna i flora amenaçades i protegides de les quals es té
una informació especialment detallada i més precisa que la publicada en els diferents llibres i
atles de distribució de les espècies a tot el territori català.
La part nord-est i sud-oest del municipi i algunes zones centrals, estan incloses dins l’Àrea
d’interès faunístic i florístic núm. 735.
Segons consulta realitzada a la Secció Biodiversitat i Medi Natural del Departament de
Territori i Sostenibilitat l’Àrea d’interès faunístic florístic núm. 735 es correspon al nord a
l’Àguila Cuabarrada i al sud-oest a l’alimentació Ardeola ralloides.

5.2 Fauna

La variació altitudinal i l’extensió de la comarca de l’Alt Empordà, porten associada una gran diversitat
d’hàbitats, i per tant una fauna també molt diversa.
A l’àmbit del projecte, el Rec del Mas Oriol, les espècies presents i afectades són la salamandra
(Salamandra salamandra), el vidriol (Anguis fragilis), la serp blanca (Rhinechis scalaris) i el tritó verd i
marbrat (Triturus marmoratus).
Tot seguit es mostra el grau de protecció i l’estat de conservació d’aquestes espècies:
ESPÈCIE 1
Salamandra
Vidriol
Serp blanca
Tritó verd o marbrat

PROTECCIÓ 2

Salamandra
Anguis fragilis
Rhinechis scalaris
Triturus marmoratus

D
D
D
D

ESTAT 3

RD 139/2011 4

NC
d’interès especial
d’interès especial
d’interès especial

No
Sí
Sí
Sí

Taula 1. Espècies i grau de protecció.

Font: “Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España”, Pleguezuelos et al. (2002), “Atles preliminar dels amfibis i
rèptils del vessant sud de la serra de l’Albera”, J. Budó (2000).
(1) Espècie: nom científic i nom comú normatiu en català segons la Societat Catalana d’Herpetologia.
(2) Protecció: categoria de protecció segons el decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, que modifica la llei 22/2003, de
protecció dels animals.
(3) Estat: estat de conservació segons el CNEA (“Catálogo Nacional de Especies Amenazadas”). NC: no catalogat.
(4) RD 139/2011: espècie inclosa en el Real Decret 139/2011, de 4 de febrer, pel desenvolupament del Llistat
d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades.

La categoria de protecció segons la Llei de protecció dels animals, el Decret legislatiu 2/2008, de 15
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, és la següent:
Categories A i B per les quals la legislació considera infraccions molt greus practicar la caça, la
captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l’exhibició pública i la taxidèrmia
d’exemplars i també de parts, d’ous i de cries d’aquests exemplars.
Categoria C per la qual la legislació considera infraccions greus practicar la caça, la captura en viu,
la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l’exhibició pública i la taxidèrmia d’exemplars i també
de parts, d’ous, de cries o de productes obtinguts a partir d’aquests exemplars.
Categoria D per la qual la legislació considera infraccions lleus tenir espècies incloses en l’annex amb
la categoria D, i també parts, ous, cries o productes obtinguts a partís d’aquests exemplars, llevat
dels casos reglamentats o autoritzats.

Imatge 5. Espais naturals protegits. Font: elaboració pròpia a partir de les bases de l’ICGC.
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En relació als hàbitats utilitzats per aquestes espècies d’amfibis, algunes són més ubiqüistes mentre que
altres mostren preferències per determinats tipus d’ambient. Gairebé totes poden trobar-se associades
a cursos fluvials, tot i que amb diferents graus de preferència per aquest tipus d’hàbitat. La salamandra
s’associa a cursos d’aigua oligotròfica i ben oxigenada, tot i que pot ocupar altres hàbitats. Els tritons
verd es troba habitualment en medis lacustres, sempre i quan presentin vegetació submergida i no siguin
massa profunds.
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Pel que fa als rèptils, hi ha espècies de distribució general a la comarca com el són el vidriol (Anguis
fragilis) i la serp blanca (Rhinechis scalaris).
Tot seguit es mostra la distribució de les diferents espècies d’amfibis citades a les quadricules UTM
10x10 km que engloben la totalitat de la comarca de l’Alt Empordà.
Salamandra

Tritó verd o marbrat

(Font: Agenda 21 Comarcal de l’Alt Empordà. Document IV: Pla de connectivitat funcional).

Tot seguit es mostren proves de les espècies presents al seu pas sobre el Rec del Mas Oriol del municipi
de Palau-saverdera:

Fotografies 9, 10, 11, 12. Presència de l’espècie Anguilis fragilis (Vidriol).

Fotografia 13. Presència de l’espècie Rhinechis scalaris (Serp blanca).

Fotografies 5, 6, 7, 8. Presència de l’espècie Salamandra Salamandra (Salamandra comuna).
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6

CONNECTIVITAT

6.1 Connectivitat territorial

La connectivitat d’un territori es pot definir com “la capacitat de connexió entre els diferents éssers vius i
paisatges identitaris d’aquest lloc”.
Per tal de mantenir la connectivitat en el territori, s’han promogut bandes de connexió utilitzades per
animals, plantes i vianants per anar d’un espai natural a un altre. Aquests espais de connexió són els
anomenats connectors, necessaris i imprescindibles per tal de garantir la connexió entre diversos espais
naturals protegits del territori.
Existeix una gran varietat de connectors; fluvials i paisatgístics.
Connectivitat dels espais terrestres
El Pla de connectivitat funcional de la comarca de l’Alt Empordà, amb l’aplicació d’una
metodologia paramètrica amb una gran precisió, ha calculat l’Índex de Connectivitat Ecològica
(ICE). S’ha obtingut una sèrie de valors de connectivitat, els quals s’han reclassificat en valors
compresos entre 1 (connectivitat baixa) i 10 (connectivitat alta) que indiquen el grau de
connectivitat de cada zona.
L’àmbit del projecte es situa en la zona 6-5 de connectivitat alta-moderada:

Fotografies 14, 15, 16, 17. Presència de l’espècie Triturus marmoratus (tritó).

Fotografies 18. Presència de Salamandra Salamandra atropellada al vial de connexió entre Mas Bohera i Mas Isaac.

Imatge 6. Índex de connectivitat ecològica. Font: Agenda 21 Comarcal de l’Alt Empordà. Document IV: Pla de connectivitat funcional
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Connectivitat dels espais fluvials
Els tipus de rius de Catalunya es classifiquen en funció de les seves característiques
geogràfiques, fisiogràfiques, físiques, químiques, geomorfològiques i ambientals. Aquesta
classificació es realitza amb l’objectiu d’adaptar els protocols utilitzats a nivell europeu per
determinar la qualitat dels cursos fluvials a l’àmbit català.
6.2 Espais connectors multifuncionals

Per tal de mantenir la connectivitat en el territori, es promouen franges de connexió utilitzades per
animals, plantes i vianants per anar d’un espai natural a un altre. Aquests espais de connexió són els
anomenats connectors, necessaris i imprescindibles per tal de garantir la connectivitat entre diversos
espais naturals del territori.
A partir de la classificació dels hàbitats de l’Alt Empordà en àrees ecològiques funcionals, de la
identificació de les barreres i dels elements de permeabilitat s’ha calculat l’Índex de Connectivitat
Ecològica absolut i relatiu per a la comarca de l’Alt Empordà. Aquest anàlisi ha permès identificar uns
espais dins la comarca amb una capacitat connectora major que la resta.
Imatge 8. Connector paisatgístic Cap de Creus - PNAE. Font: Agenda 21 Comarcal de l’Alt Empordà. Document IV: Pla de connectivitat
funcional.

L’àmbit del projecte es situa en mig de dos connectors paisatgístics, a l’espai 7. Connectors paisatgístics
entre el Cap de Creus i el PNAE.

Són dos espais connectors, l’un situat entre Vilajuïga i Pau, i l’altre entre Palau-Saverdera i Roses, tots
dos amb una marcada direcció SO-NE que connecten els parcs naturals del Cap de Creus i Aiguamolls
de l’Empordà. Es tracta dels últims espais de la vessant sud de la serra de Rodes que es troben sense
urbanitzar.

Espai 7: Connectors paisatgístics entre el PN del Cap de Creus i el PN dels Aiguamolls de l’Empordà

A l’annex 01. Estudi de la connectivitat, es realitza un anàlisis concret de la connectivitat a l’àmbit del
projecte que ens ocupa.

7

PLANEJAMENT URBANÍSTIC
El planejament vigent al municipi de Palau-Saverdera és el Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’urbanisme de Girona el 19 de juliol de
2012.
A l’annex 02. Ordenació territorial, es desenvolupa la normativa d’ordenació vigent que afecta a
l’àmbit del projecte que ens ocupa.

8
Imatge 7. Connector paisatgístic Cap de Creus - PNAE. Font: Agenda 21 Comarcal de l’Alt Empordà. Document IV: Pla de connectivitat
funcional.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES
En el present apartat es descriuen les mesures correctores a aplicar a l’Avinguda del Mas Oriol.
La solució que es proposa per eliminar els atropellaments de l’herpetofauna al Rec del Mas Oriol,
consisteix en la instal·lació d’una tanca permanent prefabricada d’acer per a la protecció i guiat de
l’herpetofauna.
Les obres a realitzar en aquest tram de l’Avinguda del Mas Oriol per tal d’instal·lar la tanca
consisteixen en:
Excavacions de 60 cm. aprox. de profunditat per a l’adequació morfològica del terreny per la
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instal·lació de la tanca.
Instal·lació dels suports.
Instal·lació de graves per al drenatge de 16/32 mm sense compactar.
Instal·lació de la tanques.
Instal·lació de farciment granulat de 16/32 mm.
Instal·lació de la franja de manteniment amb granulat 0/22 mm.
Anivellació de la superfície de la franja de manteniment amb la base de la tanca, amb un
granulat de 0/22 mm.
Compactació amb una màquina lleugera, per impedir el creixement de plantes, i l’excavació dels
animals per sota la tanca.
Instal·lació de les peces addicionals de final de tanca per prevenir que els animals surtin del
sistema guiat.
Imatge 10. Detall tipus de la instal·lació de la tanca permanent prefabricada.

En els plànols núm. 6A i 6B es pot veure la planta general de les actuacions.
La barreja de llavors per a la sembra estarà composada d’espècies adaptades als condicionants
biofísics i climàtics de la zona considerada i en les proporcions i dosis adequades als mateixos. En
aquest sentit les espècies seleccionades i proporcions són les següents:
Agropyrum cristatum 10%
Agropyrum desertorum 20 %
Lolium rigidum 5%
Lolium multiflorum 15 %
Festuca arundinacea 10 %
Melilotus officinalis 10 %
Onobrychis viccifolia 10 %
Trifolium alexandrium 5 %
Imatge 9. Seccions tipus de l’Avinguda del Mas Oriol.

Medicago rugosa 5 %
Medicago sativa 10 %
S’instal·larà un cartell informatiu per tal d’informar pedagògicament de les actuacions mediambientals
desenvolupades.
En el plànol núm. 6C es pot veure els detalls d’aquest cartell informatiu.
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9

ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA
A l’annex núm. 03 es presenta l’estudi de l’organització i desenvolupament de l’obra.
S’estableix una proposta de programació dels treballs d’acord amb la tipologia i duració de les obres
descrites en el projecte, i s’exposen les mesures que es consideren necessàries pel correcte
desenvolupament de les obres fixant els següents objectius:
Menor molèstia i major seguretat pels usuaris.
Informar a l’usuari de la presència d’obres.
Modificar el comportament de l’usuari per que s’adapti a la situació no habitual que representen
les obres.
Donar seguretat als treballadors i treballs que realitzin les obres.
Compliment de les normatives en l’àmbit de senyalització i protecció de les obres.
L’actuació que consisteix en l’aplicació de les mesures que es consideren necessàries per reduir la
sinistralitat de l’herpetofauna, durant l’execució de les obres s’haurà de disposar de la senyalització
provisional i les proteccions necessàries per garantir la seguretat.

10 EXPROPIACIONS
El present projecte es preveu l’afectació dels terrenys situats als laterals dels trams de l’Avinguda del
Mas Oriol per l’execució de les obres.
D’acord al Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
carreteres, les obres a realitzar es troben en zona de domini públic viari. Per tant no es contempla cap
expropiació ni ocupació temporal per a l’execució del present projecte.

11 SERVEIS EXISTENTS
El present projecte constructiu no preveu l’afectació a cap servei existent proper als trams de l’Avinguda
del Mas Oriol durant l’execució de les obres.
Els serveis detectats propers al tram on es realitzaran les obres és una canonada d’aigua PE Ø125 que
discorre paral·lela a la carretera pel voral dret de la calçada.

12 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
D’acord amb allò indicat en la Normativa vigent s’ha redactat el corresponent Estudi de Seguretat i
Salut i s’ha inclòs el seu pressupost d’execució material en el Pressupost General de l’Obra. A l’annex
núm. 04 Estudi de seguretat i salut, és present aquest estudi.
En aquest estudi de Seguretat i Salut es detalla:
La Normativa aplicable en matèria de Seguretat i Salut, aplicable al llarg de l’execució de les
diferents unitats de l’obra.
La Metodologia a adoptar a l’obra pel correcte compliment de les normes de seguretat, pel seu
desenvolupament i l’organització òptima de les mateixes.
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El Pressupost d’Execució Material de l’Estudi de Seguretat i Salut puja a la quantitat de 705,84 € (setcents cinc euros amb vuitanta-quatre cèntims).
D’acord amb la Normativa vigent el contractista ha d’elaborar un “Pla de Seguretat i Salut” en el qual
desenvolupi i adopti “l’Estudi de Seguretat i Salut” contingut al projecte, adaptant-lo a les circumstàncies
físiques de mitjans i mètodes amb que executi els treballs. Aquest pla haurà de ser aprovat pel
Coordinador de Seguretat i Salut abans de l’inici de les obres.

13 PLA DE TREBALLS
Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les característiques de les
obres projectades, es proposa que el termini d’execució de totes les obres incloses en aquest projecte
sigui de un mes (1).
Caldrà tenir en compte els condicionants ambientals i que les obres es realitzin en un període apte,
evitant les èpoques de migracions i desplaçaments dels amfibis i mamífers presents a l’àmbit.

14 JUSTIFICACIÓ DE PREUS
La justificació de preus d’aquest projecte és basa en el banc de preus d’obra civil de
INFRAESTRUCTURES.cat 2020, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat.
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobre costos per obres de
petit import, així com els sobre costos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient.
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que
s’aplica a la justificació de preus.
El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del 5%.
A l’annex núm. 05 es presenta la justificació de preus del pressupost.

15 REVISIÓ DE PREUS
En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, dels articles 103, 104 i 105 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014, i en concret a l’article 103 apartat 1 i apartat 5 del mateix, no procedeix la
inclusió en el Plec de clàusules administratives particulars de l’obra de referència de cap clàusula de
revisió de preus, per no excedir el termini d’execució de les obres de vint-i-quatre (24) mesos.

16 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA
D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal incloure un apartat,
en el Plec de clàusules administratives de l’obra de referència, on es disposi que les empreses que
desitgin optar a la licitació hauran d’estar classificades en els grups, subgrups i categories següents,
aplicables en virtut del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28
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d'agost, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, classificacions que podran suplir la solvència sol·licitada en el seu cas.
El grup, subgrup i categoria que han de ser demanats als contractistes seran les següents:
-Grup

K. Especials

-Subgrup

6. Jardineria

-Categoria 1. Cuantía és inferior o igual a 150.000 euros.

17 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
Durant les obres es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats correctament, amb la
finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn.
Segons l’article 4 del Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels
residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es
generarà en l’obra en l’Estudi de Gestió de Residus.
L’annex núm. 07 inclou l’Estudi de la gestió dels residus de la construcció i de la demolició per tal de
realitzar el seguiment i control dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra. En aquest
estudi es determina que la tipologia de residus que es generarà seran producte dels residus originats
per envasos con són paper i cartró, plàstic i fusta, no especials.
Aquests residus seran separats a l’obra, segregats en contenidors i amb destinació a un gestor autoritzat
i reciclador-reutilitzador.

18 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre pel que s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes del les Administracions Públiques i de l’article 233 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en
l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre i l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible
d’ésser lliurada a l’ús general.
Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i
concretament allò reflectit a l’article 24 de la mateixa.

19 GARANTIA DE L’OBRA
D’acord a l’apartat 3 de l’243 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
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Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el termini de garantia de l’obra no
podrà ser inferior a un any.

20 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
Aplicant els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus, i als amidaments del projecte, i tenint en
compte les Partides Alçades, s’obté el següent Pressupost d’Execució Material:
TREBALLS PREVIS
Esbrossada
MOVIMENT DE TERRES
Excavació
Rebliment amb material granular
Feltre geotèxtil
Rebliment al darrera d’alçats de murs i estreps de formigó
TANCAMENT ESPECÍFIC HERPETOFAUNA
Tanca permanent d’acer galvanitzat
CARTELLS INFORMATIUS
Placa o rètol de lames d’acer galvanitzat
Suport de fusta de pi
MESURES PREVENTIVES i CORRECTORES AMBIENTALS
Sembra manual de plantes herbàcies
SEGURETAT i SALUT
Equips protecció individual
Sistemes de protecció col·lectiva
Implantació provisional del personal d’obra
SEGURETAT i DESVIAMENT DE TRÀNSIT
Seguretat vial
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

81,12

.-€

81,12
3.204,54

.-€
.-€

981,91
1.472,12
654,94
95,57
12.628,14
12.628,14
632,06
552,12
79,94
432,00
432,00
705,84
227,06
315,73
163,05
600,00
600,00

.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€

18.283,70

.-€

DESPESES GENERALS (13%)

2.376,88

.-€

BENEFICI INDUSTRIAL (6%)

1.097,02

.-€

SUBTOTAL

21.757,60

.-€

IVA (21%)

4.569,10

.-€

26.326,70

.-€

Expropiacions

0

.-€

SSAA

0

.-€

26.326,70

.-€

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE

TOTAL PRESSUPOST DE CONEIXEMENT PER L’ADMINISTRACIÓ

El pressupost estimat ascendeix a la quantitat de VINT-I-SIS MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB
SETANTA CÈNTIMS (26.326,70.-€).
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21 DOCUMENTS DEL PROJECTE

22 CONCLUSIONS

Els documents que integren el present projecte són els següents:

El present Projecte constructiu consta de tots els documents necessaris: Memòria, Plànols, Plec de
condicions i Pressupost, per a la definició completa de les obres.

DOCUMENT I. MEMÒRIA i ANNEXOS

Amb tot el que s’ha exposat a la present memòria i els seus annexos, així com a la resta de documents
del projecte, hom considera perfectament justificat i, en conseqüència, el trasllada a la Superioritat per
a la seva aprovació.

MEMÒRIA - Resum de dades generals
ANNEXOS A LA MEMÒRIA
Annex núm. 01: Estudi connectivitat.
Annex núm. 02: Ordenació territorial.
Annex núm. 03: Estudi de la organització i desenvolupament de les obres.
Annex núm. 04: Estudi de seguretat i salut.
Annex núm. 05: Justificació de preus.
Annex núm. 06: Pressupost per al coneixement de l’Administració.
Annex núm. 07: Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició.
Annex núm. 08: Reportatge fotogràfic.
DOCUMENT II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
DOCUMENT III. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Considerant que el Projecte pot servir de base per a la construcció de les obres, estant àmpliament
desenvolupat i detallat en els preceptius documents, s’estima haver complert l’objectiu i en conseqüència
es presenta a la consideració de la Superioritat, sotmetent-lo a la seva aprovació si procedeix.
Palau-Saverdera, agost de 2021
L’Enginyer Autor del Projecte
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PRESSUPOST GENERAL
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1

CONNECTIVITAT TERRITORIAL

1.1 Introducció

La connectivitat d’un territori es pot definir com “la capacitat de connexió entre els diferents éssers vius i
paisatges identitaris d’aquest lloc”. Per tal d’aconseguir una correcta multifuncionalitat del territori,
protegint la biodiversitat i, a la vegada, els paisatges propis i la millora de la qualitat de vida de les
persones, cal garantir que la connectivitat es doni a tres nivells:
Connectivitat ecològica: consisteix en l’adequada connexió dels diversos espais naturals del territori,
per tal de garantir el pas de la fauna i la flora entre ells i així evitar l’aïllament poblacional,
mantenint els processos ecològics i els fluxos que els caracteritzen (nutrients, espores, llavors,
espècies, gens...).
Connectivitat paisatgística: fa referència a la continuïtat dels propis paisatges i de la qualitat d’un
municipi, vall, regió... Els espais naturals com són els fluvials, agrícoles i forestals haurien d’estar
lligats i no separats per barreres o envoltats per àrees urbanitzades.
Connectivitat social: es refereix al grau de conservació de les vies de connexió tradicional del territori
com són els camins veïnals, ramaders i lúdics, la conservació dels quals és fonamental per ajudar a
l’articulació de l’àrea en conjunt.
No obstant, la connectivitat es veu amenaçada per dos factors principals:
Els elements lineals generadors de barreres (infraestructures com carreteres, vies de tren,
canalitzacions artificials d’aigua, línies elèctriques, etc.), els quals afecten i, en alguns casos,
impedeixen el pas de la fauna i les persones.
Les zones urbanitzades i l’aparició d’àrees edificades disperses en el territori que actuen com a
barrera i degraden l’entorn tot disminuint el valor paisatgístic del territori on es troben.
Per tal de mantenir la connectivitat en el territori, s’han promogut bandes de connexió utilitzades per
animals, plantes i vianants per anar d’un espai natural a un altre. Aquests espais de connexió són els
anomenats connectors, necessaris i imprescindibles per tal de garantir la connexió entre diversos espais
naturals protegits del territori. Existeix una gran varietat de connectors, els quals es poden agrupar en
dues tipologies diferents:
Corredors fluvials: corresponen als curs fluvials i el seu flux de connectivitat és lineal. Abarca l’espai
comprès per la llera dels cursos fluvials i les seves ribes. Com a principals cursos fluvials a l’Alt
Empordà s’hi troben la Muga i el Fluvià.
Connectors paisatgístics: corresponen a espais heterogenics, paisatgísticament considerats com a
mosaics. Són espais més complexes amb fluxos al seu interior de tipus xarxa, malgrat n’hi pugui
haver-hi una de principal. Connecten dos espais naturals de protecció.

1.2 Anàlisi de la connectivitat dels espais terrestres

Totes les anàlisis sobre la biodiversitat a Europa realitzades pels principals organismes europeus, com
l’Agència Europea del Medi Ambient, coincideixen a constatar una pèrdua sostinguda de diversitat
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biològica, tant en poblacions com espècies, hàbitats i paisatges. Els canvis en els usos del sòl que s’han
produït en les darreres dècades, que han comportat una reducció de l’àrea, el deteriorament o la
fragmentació de molts espais naturals i seminaturals, se situen entre les primeres causes d’aquesta
pèrdua, generalment associades a l’efecte barrera de les infraestructures, la urbanització dispersa i la
intensificació o l’abandonament de l’activitat agrària.
La fragmentació dels hàbitats provoca la fragmentació de poblacions faunístiques, les quals perden
diversitat genètica i es poden acabar extingint.
El Pla de connectivitat funcional de la comarca de l’Alt Empordà, amb l’aplicació d’una metodologia
paramètrica amb una gran precisió, ha calculat l’Índex de Connectivitat Ecològica (ICE). S’ha obtingut
una sèrie de valors de connectivitat, els quals s’han reclassificat en valors compresos entre 1
(connectivitat baixa) i 10 (connectivitat alta) que indiquen el grau de connectivitat de cada zona. En
resum dues terceres parts de la comarca tenen valors de connectivitat alta o molt alta, però si es
comparen els màxims (8-10) i els mínims (1-3), els valors mínims són més predominants, la qual cosa
indica una situació fràgil pel conjunt de la comarca.
L’àmbit del projecte es situa en la zona 6-5 de connectivitat alta-moderada:

1.3 Anàlisi de la connectivitat dels espais fluvials

Els tipus de rius de Catalunya es classifiquen en funció de les seves característiques geogràfiques,
fisiogràfiques, físiques, químiques, geomorfològiques i ambientals. Aquesta classificació es realitza amb
l’objectiu d’adaptar els protocols utilitzats a nivell europeu per determinar la qualitat dels cursos fluvials
a l’àmbit català. Degut a les diferències entre els tipus de riu, les espècies localitzades en cadascun
d’aquests cursos fluvials també seran diferents en funció de les seves necessitats a nivell d’hàbitat i de
recursos.
Un cop considerades les característiques dels cursos fluvials i les espècies que es poden localitzar, cal
determinar què pot suposar una barrera en termes de connectivitat ecològica:
 Qualitat de l’aigua: per tal que el curs fluvial permeti una bona connexió en tot el seu tram, cal
mantenir una bona qualitat de l’aigua, donat que els contaminants poden actuar com a barrera
química i limitar la distribució de determinades espècies. Per determinar-ne la qualitat, s’utilitza
l’índex de qualitat biològica BMWPC, el qual s’ha adaptat a la dinàmica dels cursos fluvials de
Catalunya a partir de l’índex IBMWP. Per altra banda, també s’utilitza l’índex QAELS per a
determinar la qualitat biològica de l’aigua en sistemes lenítics soms. S’ha d’utilitzar un índex diferent
ja que l’ecologia aquàtica canvia molt depenent de si l’aigua es troba estancada o en moviment.
 Qualitat del bosc de ribera (QBR): aquesta característica està relacionada amb la connectivitat, ja
que el bosc de ribera representa un espai que proporciona protecció i aliment a gran nombre
d’espècies. A més, un bosc de ribera ben constituït permet una retenció de l’aigua i els sediments
transportats pel riu, redueix la velocitat de l’aigua a les avingudes, retarda el temps d’avinguda en
zones ripàries amples i proporciona una estabilitat mecànica a les lleres a partir de les arrels.
 Infraestructures perpendiculars al llit de riu: es tracta del fenomen que suposa una major limitació
física en la connectivitat. Aquest fet és degut a la problemàtica que suposa per a les espècies ícties
la presència d’una estructura que han de salvar per tal de poder remuntar el curs fluvial. El grau de
dificultat a l’hora de travessar l’obstacle està directament relacionat amb el seu disseny i es
determina mitjançant l’índex de connectivitat fluvial (ICF).
Barreres artificials als cursos fluvials
Una de les consideracions a tenir en compte és la presència de les infraestructures perpendiculars als
cursos fluvials i les mesures aplicables que permetin reduir la seva impermeabilitat en termes ecològics.
Els tipus d’infraestructures que es poden trobar són embassaments, endegaments, rescloses, passos i
ponts, però els més importants en termes de connectivitat són els embassaments i rescloses.

Imatge 1. Índex de connectivitat ecològica. Font: Agenda 21 Comarcal de l’Alt Empordà. Document IV: Pla de connectivitat funcional.

El mapa de la distribució geogràfica dels valors de l’ICE relatiu mostra que, en termes generals, els
valors més elevats de connectivitat ecològica es concentren a la meitat occidental i septentrional de la
comarca, a excepció de la façana marítima de l’Albera i la zona del Cap de Creus. Per contra, els
valors més baixos de connectivitat ecològica es concentren al voltant de l’àrea urbana de Figueres, el
corredor d’infraestructures de direcció N-S, la zona de Roses i Castelló d’Empúries, i la zona sud-est de
la comarca, al voltant de l’Escala.
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De les diferents estructures transversals als rius, les que realment signifiquen barreres per a la ictiofauna
són les rescloses i preses, sempre depenent del disseny de cadascuna d’aquestes, mentre que els ponts
no suposen una barrera ecològica perquè al ser elevats no obstaculitzen el curs del riu. Alguns passos
que travessen el riu al mateix nivell de l’aigua també poden dificultar la connectivitat per a moltes
espècies.
Cal destacar que aquestes infraestructures fluvials no solament suposen una limitació en la connectivitat
ecològica dels cursos fluvials, sinó que també afecten a la dinàmica fluvial en referència al transport i
sedimentació de materials i nutrients. Per altra banda, un mal disseny d’una infraestructura d’aquest
tipus implica un estancament de la massa d’aigua que en un determinat període de temps pot ocasionar
problemes degut a processos eutròfics derivats de l’acumulació de nutrients i la manca de corrent.
(Font: Agenda 21 Comarcal de l’Alt Empordà. Document IV: Pla de connectivitat funcional).
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2

ESPAIS CONNECTORS MULTIFUNCIONALS

interconnectats a nivell comarcal i garantir-ne la seva connectivitat multifuncional.

Per tal de mantenir la connectivitat en el territori, es promouen franges de connexió utilitzades per
animals, plantes i vianants per anar d’un espai natural a un altre. Aquests espais de connexió són els
anomenats connectors, necessaris i imprescindibles per tal de garantir la connectivitat entre diversos
espais naturals del territori.
A partir de la classificació dels hàbitats de l’Alt Empordà en àrees ecològiques funcionals, de la
identificació de les barreres i dels elements de permeabilitat s’ha calculat l’Índex de Connectivitat
Ecològica absolut i relatiu per a la comarca de l’Alt Empordà. Aquest anàlisi ha permès identificar uns
espais dins la comarca amb una capacitat connectora major que la resta (valors de 8, 9 i 10).
La determinació del grau de connectivitat d’un espai està relacionat amb la diversitat d’ambients i
paisatges agrícoles i forestals amb capacitat de generar i permetre fluxos entre ells i també amb la
presència de corredors fluvials. D’aquesta manera, els espais amb elevada connectivitat sovint no
coincideixen amb els espais protegits, com són la zona de Salines- Bassegoda, l’Albera, Cap de Creus o
els Aiguamolls de l’Empordà. Això és degut a què els criteris que han portat a protegir aquests espais
són diferents, i tenen a veure amb la singularitat paisatgística o el grau de naturalitat dels ecosistemes,
així com amb la presència d’espècies en perill d’extinció.
En aquest sentit, per tal d’identificar i jerarquitzar aquells espais amb un major interès connector a la
comarca, s’han tingut en compte a banda dels resultats de l’ICE, els espais intermedis entre els espais
naturals protegits (PEIN i Xarxa Natura 2000), les zones permeables a les principals infraestructures de
la comarca, per tal de crear una xarxa ecològica funcional a escala comarcal, així com tots els estudis
previs existents.
D’aquesta manera, s’han delimitat uns espais connectors, és a dir, unes zones estratègiques per a la
conservació i/o potenciació de la connectivitat, a escala comarcal. Aquests espais connectors poden ser
de dos tipus en funció de la capacitat connectora actual:
Connectors funcionals: Àrees amb valors elevats de connectivitat (valors iguals o superiors a 5 de
l’Índex de Connectivitat Ecològica (ICE)). Són zones que cal tenir identificades per prevenir la
pèrdua de connectivitat a la que es puguin veure sotmeses i evitar que la seva funcionalitat actual
es pugui veure compromesa.
Connectors potencials o àrees crítiques: Àrees amb valors baixos de connectivitat (valors inferiors a
5 de l’Índex de Connectivitat Ecològica (ICE)) i que s’han identificat com a zones crítiques. Són
zones on cal aplicar mesures correctores per tal que puguin adquirir la funcionalitat que es
requereix per a la connectivitat entre els espais d’interès natural.

Imatge 2. Espais connectors de l’Alt Empordà. Font: Agenda 21 Comarcal de l’Alt Empordà. Document IV: Pla de connectivitat funcional

L’àmbit del projecte es situa en mig de dos connectors paisatgístics, a l’espai 7. Connectors paisatgístics
entre el Cap de Creus i el PNAE.

Per altra banda, en funció del tipus d’ambient i de l’amplada del connector, es pot diferenciar entre:
Corredors fluvials: corresponen a elements de la xarxa hidrogràfica (rius, rieres i torrents), motiu pel
qual el flux de connectivitat és lineal. Abarca l’espai ocupat per la llera i les seves ribes.
Connectors paisatgístics: tenen una certa amplada i el seu flux de connectivitat té una direcció
marcada. Normalment connecten dos espais naturals, i corresponen a espais agro-forestals.
En el mapa següent es mostren els espais connectors identificats a la comarca, a partir de tots els criteris
esmentats anteriorment. Cal dir que aquests connectors no són els únics existents a la comarca, sinó que
són aquells connectors que s’ha considerat prioritària la seva conservació o restauració, depenent de si
són connectors funcionals o potencials, amb l’objectiu de crear una xarxa d’espais naturals i camins
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Espais 7: Connectors paisatgístics entre el PN del Cap de Creus i el PN dels Aiguamolls de
l’Empordà

Són dos espais connectors, l’un situat entre Vilajuïga i Pau, i l’altre entre Palau-Saverdera i Roses, tots
dos amb una marcada direcció SO-NE que connecten els parcs naturals del Cap de Creus i Aiguamolls
de l’Empordà. Es tracta dels últims espais de la vessant sud de la serra de Rodes que es troben sense
urbanitzar.
En aquests espais es poden trobar diversos recs, entre els quals el rec de Queralbs o el rec del Mas
Blanc. Pel que fa a infraestructures, tan sols hi passa la carretera GI-610, que talla de forma
transversal els dos espais, amb algunes obres de drenatge de poca permeabilitat per a la fauna.
Els torrents i recs mostren un elevat risc d’artificialització per la proximitat de l’àrea urbanitzada i
per les repetides neteges que han afavorit l’entrada de plantes al·lòctones. Cal considerar l’impacte
que pot ocasionar el creixement desmesurat i desordenat del sòl urbanitzable en el municipi de
Palau-Saverdera, ocasionant greus impactes paisatgístics per aquesta zona.
D’altra banda, és important esmentar que aquesta zona pateix reiteradament els efectes dels incendis,
fet que provoca una devaluació de la qualitat ambiental i paisatgística de la zona i un cert risc per les
urbanitzacions de Mas Fumats i Mas Bosc (al municipi de Roses). Per últim, no s’ha d’oblidar els
moviments de terres que està provocant la construcció d’una urbanització (Bellavista) a l’est del nucli
urbà de Palau-Saverdera, així com els possibles efectes negatius que comportaria, per la viabilitat de
la connexió entre els dos Parcs Naturals, la construcció de tot un seguit de Plans Parcials al nord del nucli
de Palau-Saverdera.

Imatge 3. Connector paisatgístic Cap de Creus - PNAE. Font: Agenda 21 Comarcal de l’Alt Empordà. Document IV: Pla de connectivitat
funcional.

(Font: Agenda 21 Comarcal de l’Alt Empordà. Document IV: Pla de connectivitat funcional).

2.1 Propostes d’actuació de millora de la connectivitat funcional

La incorporació de les estratègies de connectivitat multifuncional a l’Alt Empordà no es pot fer de la
mateixa manera a tot arreu, de manera que es troben situacions contraposades. D’una banda, hi ha les
zones de muntanya, al nord i a l’oest de la comarca, on a causa de la gran extensió dels espais naturals
i el seu relatiu bon estat de conservació hi predominaran les mesures de caire preventiu, mentre que a
les zones metropolitanes o a l’àmbit costaner normalment es tractarà de protegir els darrers
elements connectius que romanen entre espais naturals envoltats de barreres, o de restaurar
algunes de les connexions perdudes mitjançant la permeabilització de les barreres més crítiques
(carreteres, vies de tren, rescloses...), amb passos de fauna, viaductes, falsos túnels, ponts,
dispositius de pas específics per a peixos, etc, alhora que una correcta restauració i manteniment de
la xarxa de camins per garantir la connectivitat social. En el cas dels espais agraris també hi ha
diferents situacions, ja que mentre en amplis sectors predominen els mosaics agroforestals amb conreus
de secà, que tenen un alt valor per a la biodiversitat, en les àrees on dominen els conreus de regadiu la
situació és inversa, de manera que fins i tot poden representar una barrera per als moviments i la
dispersió de la fauna.

Imatge 4. Connector paisatgístic Cap de Creus - PNAE. Font: Agenda 21 Comarcal de l’Alt Empordà. Document IV: Pla de connectivitat
funcional.
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Les propostes d’actuació de millora de la connectivitat funcional a l’espai 7: Connectors paisatgístics
entre el Cap de Creus i el PNAE, són les següents:
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Les accions proposades per a la millora de la connectivitat multifuncional, es classifiquen en 5 grans
línies, amb un objectiu clar cadascuna d’elles, i que inclouen diferents tipus d’actuacions són:
Permeabilització d’infraestructures.
Restauració i millora de la connectivitat fluvial
Protecció dels espais connectors
Recuperació i manteniment de la xarxa de camins
Execució de la Carta del Paisatge de l’Alt Empordà

Imatge 5. Connectors paisatgístic Cap de Creus - PNAE. Font: Agenda 21 Comarcal de l’Alt Empordà. Document IV: Pla de connectivitat
funcional.

Classificació de tots els espais no urbanitzats entre Vilajuïga i Pau, i entre Palau-saverdera i les
urbanitzacions de Roses, com a Sòl no urbanitzable d’especial protecció, dotant l’espai d’un règim
de protecció homogeni. Cal modificar el planejament urbanístic dels diferents municipis implicats,
per tal de frenar els actuals processos urbanístics, com ara el polígon industrial planificat al
municipi de Roses al costat de la carretera cap a Vilajuïga.
Establiment d’un règim de protecció de torrents i rieres, amb unes franges no inferiors a 25 metres,
que actuïn com a dits verds o passadissos de flora i fauna, fomentant el creixement d’una franja
de vegetació de ribera ben consolidada.
Ampliació de les diferents obres de drenatge de la carretera GI-604, al pas dels diferents recs i
còrrecs que travessen l’espai, a una amplada de com a mínim 15 metres, amb franges de
vegetació que guiïn la fauna cap als passos de fauna. Cal tenir en compte també els diferents
camins rurals i lúdics que travessen l’espai, especialment el GR-92 per Palau-saverdera.
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2.2 Proposta d’actuacions de foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre els

espais naturals de l’Empordà
La Diputació de Girona ve fomentant la conformació d’una matriu territorial contínua d’espais lliures, als
efectes de possibilitar el normal funcionament dels sistemes naturals, el desenvolupament de les
activitats tradicionals, la millora de l’ús públic i la qualitat de vida de la població dels municipis afectats
pel desplegament d’infraestructures. Això s’ha vingut fent amb successius instruments de referència per
al planejament dels usos i des dels treballs que es van derivant en base als processos d’Agendes 21
locals.
La proliferació d’infraestructures lineals i de continus urbanitzats desencadenen processos de
fragmentació paisatgística, un procés de transformació del territori que suposa el trencament d’un
hàbitat extens en fragments més petits. Altrament aquestes infraestructures lineals, principalment, actuen
com a barrera impedint els fluxos biològics així com les relacions ecològiques i socials. Per altra banda
aquesta transformació territorial incideix també de forma directa en el paisatge i molt especialment en
la seva qualitat escènica.
Per reduir els efectes ecològics derivats d’aquestes barreres lineals s’han emprat sovint obres de
drenatge, túnels i altres estructures transversals com viaductes, passos inferiors o superiors. L’ús
d’aquestes estructures per part de diferents grups faunístics es veu condicionat tant per localització com
les seves pròpies característiques.
Moltes de les infraestructures lineals s’han ubicat a la perifèria dels espais naturals protegits fet que
dificulta greument el manteniment dels fluxos biològics i socials preexistents. Aquest aïllament pot
acabar convertint l’espai natural protegit en un espai isolat de la resta d’espais naturals i amb el pas
del temps anar perdent una part de la riquesa biològica que el caracteritzava.
Les bases per a les directrius de la connectivitat ecològica a Catalunya, insta a l’adaptació de les
estratègies connectives al caràcter multifuncional (ecològiques, socials, culturals, paisatgístiques, lúdiques,
etc...) del medi natural, que porta aparellada la necessitat de conservar o dissenyar elements connectius
d’una gran varietat, els quals poden anar des dels corredors biològics, pensats per a determinades
espècies, fins als itineraris de caire paisatgístic, relacionats amb el lleure i propis d’ambients urbans,
passant pel manteniment de la continuïtat dels ecosistemes fluvials o els grans sistemes muntanyencs, o
per la creació de passos per superar l’efecte barrera de determinades infraestructures o sistemes
urbans. Aquestes directrius, entre d’altres, es centren en uns àmbits concrets:
Planejament territorial: l’afavoriment de la connectivitat ecològica i paisatgística és una estratègia
bàsica per millorar la conservació de la biodiversitat, especialment en territoris fragmentats.
Espais naturals protegits: l’establiment d’espais naturals protegits és la primera mesura que s’ha
d’adoptar per procurar abastar tots els tipus d’espais on es concentren els principals valors de
patrimoni natural. Aquests espais s’han d’integrar en una xarxa més àmplia, que permeti la seva
connexió funcional amb la matriu formada per la resta de components del medi natural.
Espècies amenaçades i protegides: la protecció de les espècies amenaçades, hauria de tenir el
mateix grau de desenvolupament que la d’espais naturals protegits. Les valoracions realitzades
mostren que s’han aconseguit alguns resultats força positius en l’aplicació de mesures directes per
a les espècies amenaçades o protegides (reintroduccions, control d’àrees de nidificació, cria en
captivitat, etc.), però que existeix una manca d’efectivitat a l’hora de conservar els hàbitats dins
les seves àrees de distribució, o en les seves rutes migratòries, llevat d’algunes espècies molt
localitzades.
Xarxa viària i altres infraestructures lineals: Les infraestructures lineals (viàries, ferroviàries,
elèctriques, hidràuliques, etc.) han estat considerades, a Catalunya, com un dels principals
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responsables de la fragmentació del territori, juntament amb el desenvolupament urbà i
l’agricultura intensiva, que han provocat una disminució de la connectivitat i de la funcionalitat
ecològica en extensos àmbits territorials. En el cas de les espècies de la fauna, les
infraestructures viàries provoquen la fragmentació dels seus hàbitats, la separació de les
seves poblacions i la limitació dels seus desplaçaments.
Espais fluvials: Pocs espais presenten unes característiques i un funcionament tan favorable al
manteniment de la connectivitat i dels fluxos ecològics com els sistemes fluvials, els quals són, de
fet, una materialització del concepte de connector ecològic. Són fàcilment utilitzables en la
dispersió o el moviment d’un gran nombre d’espècies, siguin aquàtiques o no.
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PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES

1

Segons el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, aprovat pel Govern de Catalunya en data
14 de setembre de 2010, l’àmbit del projecte es situa en sòls de protecció especial PEIN i Xarxa
Natura i en sòls amb valor de connexió, àmbit d’especial valor connector i connector fluvial.

Imatge 1. Espais connectors. Font: PTPCG.

DOCUMENT 2. MEMÒRIA
5. SISTEMA D’ESPAIS OBERTS
5.1.1. Definició i contingut del sistema dels espais oberts
El sistema d’espais oberts constitueix un dels tres sistemes bàsics d’estructuració del territori, conjuntament
amb el d’assentaments i el d’infraestructures de mobilitat.
El sistema d’espais oberts de l’àmbit de les Comarques Gironines comprèn tot el sòl classificat com a no
urbanitzable, d’acord amb el planejament urbanístic municipal vigent en el moment de la redacció del Pla
territorial.
...
5.1.3 Tractament dels espais oberts
La planificació territorial, que es fonamenta en una percepció holística del medi ambient, defineix un marc
de coherències en el sistema dels espais oberts, alhora en el conjunt i en les interrelacions entre les seves
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parts.
El Pla territorial desenvolupa les propostes i estableix les determinacions sobre el sistema dels espais oberts,
en el marc de competències que li atribueix la legislació territorial, d’una forma general, unitària i
integrada. General, en la mesura que abasta els diferents aspectes que hi conflueixen; unitària, ja que per la
seva escala de treball pot superar la fragmentació que imposen els límits administratius en els planejaments
urbanístics municipals; integrada, tota vegada que incorpora les disposicions de les legislacions sectorials
vigents que hi incideixen o preveu el mecanisme de la incorporació de les que encara resten pendents.
El Pla territorial articula el sistema dels espais oberts en varies categories, de manera que sigui possible
assenyalar les parts del territori que han de ser preservades de la urbanització i, en general, dels processos
que poguessin afectar-ne negativament els valors paisatgístics, ambientals, patrimonials i econòmics. La
normativa del Pla modula les condicions d’implantació d’activitats i usos admissibles per la Llei d’urbanisme,
tenint en compte les característiques i funcions territorials dels sòls que resten integrats en aquelles
categories.
El Pla territorial té present que la preservació dels espais oberts és fonamental, no només pel valor natural i
de connexió de molts d’ells, sinó perquè cal igualment protegir les zones que es caracteritzen pel seu interès
agrari, en la línia de les polítiques de la Unió Europea sobre el desenvolupament rural. Sobre aquest punt és
interessant tenir present la Decisió del Consell de 20 de febrer de 2006, sobre les directrius estratègiques
comunitàries de desenvolupament rural, pel període de programació 2007-2013.
La llei 8/2005, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, reconeix que la riquesa paisatgística de
Catalunya és un patrimoni ambiental, cultural, social i històric que influeix en la qualitat de vida dels
ciutadans i que esdevé sovint un recurs de desenvolupament econòmic, en particular per a les activitats
turístiques, però també per a les agrícoles, ramaderes i forestals. La varietat del mosaic paisatgístic és un
factor determinant per a la preservació de la biodiversitat i constitueix un factor positiu en la prevenció dels
incendis forestals, de l'erosió del sòl i de les inundacions, factor que el Pla territorial vol ajudar a reforçar.
La regulació del sistema d’espais oberts de les Comarques Gironines queda específicament establerta en el
Títol II de la normativa del Pla.
5.1.4. Estructuració del sistema dels espais oberts
...
El Pla estructura el sistema d’espais oberts en tres categories bàsiques segons el grau de protecció que els
atorga, en front a les transformacions a què es podria veure sotmès:

El sòl de protecció especial -amb regulació específica als articles 2.6 i 2.7 de la normativa- comprèn aquell
sòl que pels seus valors naturals o per la seva localització en el territori, el Pla considera que és el més
adequat per a integrar una xarxa permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i
vertebrar el conjunt del territori, amb els seus diferents caràcters i funcions. Aquesta categoria de sòl
incorpora com a primers constituents tots els espais que han estat protegits per la normativa sectorial o per
planejaments específics, sigui el Pla d’Espais d’Interès Natural, la Xarxa Natura 2000 i, quan és el cas, el
Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC).
5.3. Sòl de protecció especial
El Pla atorga la categoria de protecció especial a aquells sòls no urbanitzables en què concorren valors que
justifiquen un grau de protecció restrictiu de les possibilitats de transformació que els poguessin afectar.
Aquesta categoria comprèn els sòls que es consideren els més adequats per integrar una xarxa permanent i
contínua d’espais, que té per finalitats garantir la biodiversitat i vertebrar el sistema d’espais oberts del
territori amb els seus diferents caràcters i funcions.
El Pla territorial parcial de les Comarques Gironines estableix la xarxa territorial d’espais d’interès natural,
incorporant als àmbits ja delimitats pel Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i per la Xarxa Natura 2000 un
conjunt d’espais sobre els quals discorren els grans fluxos ecològics del territori. Aquest conjunt es delimita a
partir de la identificació tant de les zones amb valors naturals o físics intrínsecs, com dels sòls amb potencial
natural com a espai a restaurar, dels espais d’amortiment d’espais naturals ja existents i dels espais de
connexió ecològica entre dos o més espais ja existents.
El sòl de protecció especial es defineix i es regula en els articles 2.6 i 2.7 del Títol II (Sistema d’espais
oberts) de les Normes d’Ordenació Territorial.
Una delimitació dels espais naturals ja resulta del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), aprovat pel Decret
328/1992 de 14 de desembre. Al seu torn, l’article 13.3 de les Normes del PEIN, que es refereix als Plas
Territorials Parcials, determina que aquests documents, a més dels propis espais del PEIN, podrà incorporar
d’altres espais d’interès natural i establir les accions territorials i les normes d’ordenació adequades per a la
seva protecció i millora.
A part d’aquestes normes, n’hi ha d’altres dins el marc legislatiu vigent a Catalunya que determinen la
necessitat de definir els espais del medi físic natural que cal conservar, protegir i posar en valor per les
seves característiques pròpies o per les funcions que desenvolupen, segons criteris territorials. En concret, cal
recordar els següents textos:

sòl de protecció especial

Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.

sòl de protecció territorial

Pla Territorial General de Catalunya (llei 1/1995).

sòl de protecció preventiva

Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005)
Estratègia Territorial Europea
Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de Catalunya (2006) del Departament de Medi
Ambient i Habitatge
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El Pla territorial de les Comarques Gironines dóna compliment a aquests determinacions i directives i
proposa, com a criteri a seguir per a la delimitació de les àrees, elements i processos que requereixen
protecció especial, la identificació dels espais que assegurin la connexió ecològica i estructurant del territori
i la preservació d’aquestes zones del desenvolupament urbanístic.
El sòl de protecció especial que el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines determina cobreix una
superfície de 419.462 hectàrees i representa un percentatge del 80% del total dels espais oberts de les
Comarques Gironines i un 75% del total de la superfície de l’àmbit.

DOCUMENT 4. NORMES D’ORDENACIÓ TERRITORIAL
TÍTOL II. SISTEMA D’ESPAIS OBERTS
Article 2.1 - Objecte
1. El sistema d’espais oberts comprèn tot el sòl classificat com a no urbanitzable pel planejament urbanístic
en el moment de redacció del Pla.

El sòl de protecció especial es defineix i es regula en els articles 2.6 i 2.7 del Títol II (Sistema d’espais
oberts) de les Normes d’Ordenació Territorial.

2. Mitjançant el sistema d’espais oberts, el Pla assenyala les parts del territori que han de ser preservades
de la urbanització i, en general, dels processos que poguessin afectar-ne negativament els valors
paisatgístics, ambientals, patrimonials i econòmics, entre els quals els agraris, sense perjudici de les
actuacions que es poden autoritzar en les circumstàncies i condicions que aquestes normes estableixen.

5.3.5. Principals fluxos de connectivitat del territori

3. El Pla considera el sistema d’espais oberts com un component fonamental de l’ordenació del territori i,
per tant, cal considerar les determinacions que el regulen com a bàsiques per al desenvolupament del Pla.

La identificació dels espais d’interès natural permet establir aquelles àrees on la protecció de l’entorn natural
ha de ser prioritària a l’hora d’elaborar projectes de planejament i gestió del territori. Aquests espais són la
base pel manteniment de la xarxa de fluxos naturals al llarg de tot l’àmbit.
Per mantenir el patrimoni natural, a més de protegir unes determinades àrees, cal, també, garantir
l’existència d’una xarxa de connexió entre elles per tal d’assegurar el manteniment dels fluxos d’energia i
matèria entre sistemes, el manteniment i, si cal, la recuperació de corredors per a les migracions, la
pol·linització, el correcte funcionament de les xarxes tròfiques i la seva evolució. Alhora, aquestes
connexions entre unitats territorials, permeten una certa defensa enfront possibles catàstrofes, naturals o
provocades, com poden ser els incendis o els canvis climàtics, no privant al sistema de la capacitat de
reacció per al nou equilibri.
Connector fluvial del Ter
El Ter, dins l’àmbit de les comarques gironines, es subdivideix en un tram alt, corresponent al Ripollès, i un
tram baix, des de les Guilleries fins a la desembocadura. El curs principal i els seus tributaris connecten els
espais PEIN de la Capçalera del Ter i del Freser, Obagues de la Vall del Rigard, Serra Cavallera, Serra de
Montgrony, Serres de Milany – Santa Magdalena i Puigsacalm – Bellmunt, Collsacabra, Zona volcànica de
la Garrotxa, les Guilleries, Rocacorba, Estany de Banyoles, les Gavarres, el Montgrí i els Aiguamolls del
Baix Empordà. Part dels trams alt i baix formen part de la Xarxa Natura 2000, i una part del seu tram
baix, l’Illa de Canet, es troba classificada com a espai PEIN. Inclosos en la Xarxa Natura 2000 es troben
també el Brugent, el Llémena i les rieres de Xuclà i Riudelleques.
La conca, extensa, la formen el curs principal i una sèrie de tributaris que igualment exerceixen una funció
connectora, és el cas del Freser, del Brugent, del Llémena, del Terri, de l’Onyar i del Daró, així com la resta
de la xarxa de drenatge formada per rieres i torrents. Així mateix, a través del rec del Molí, el Ter enllaça
amb el Fluvià.
Per longitud i extensió de la seva conca, el Ter es comunica amb bona part dels eixos connectors de l’àmbit
de les comarques de Girona: l’eix Pirinenc i Prepirinenc, l’eix Transversal, l’eix Garrotxa – Prelitoral, l’eix
de l’Empordà i l’eix Litoral.
5.6 Àmbits d’especial valor connector
El Pla identifica dins el sistema dels espais oberts, mitjançant el plànol d’ordenació 0-5 a escala
1/150.000, els àmbits que tenen una funció específica de connectivitat en l’estructura general dels fluxos
ecològics del territori. Aquests àmbits inclouen majoritàriament sòl qualificat de protecció especial, però
també peces significatives de protecció territorial d’interès agrari i/o paisatgístic, que per la seva situació i
característiques exerceixen igualment aquesta funció connectora.
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4. Les normes relatives al sistema d’espais oberts incloses al Pla són d’aplicació directa i executives a partir
de l’entrada en vigor del Pla. Les normes prevalen sobre les del planejament territorial sectorial i urbanístic
vigents en aquells aspectes en què siguin més restrictives en relació amb les possibles obres, edificacions i
implantació d’activitats que poguessin afectar els valors del sòl que en motiven la protecció.
Article 2.2 - Finalitats de les determinacions
1. La determinació espacial i normativa del sistema d’espais oberts té les finalitats següents:
a) Evitar la urbanització i la degradació d’aquells terrenys no urbanitzats que reuneixen especials
qualitats com a espais d’interès natural, paisatgístic, social, cultural, agrícola i econòmic.
b) Evitar els processos d’implantació urbana en àrees mal comunicades, no aptes orogràficament o
subjectes a uns graus de risc no acceptable, d’acord amb allò que estableix la normativa urbanística.
c) Assegurar les connectivitats ecològiques necessàries per al manteniment de la biodiversitat i la salut
dels ecosistemes i la conservació dels valors geològics i de les zones humides.
d) Preservar aquells terrenys necessaris per al cicle hidrològic i mantenir en bon estat de conservació les
zones humides.
e) Dotar de sentit morfològic i territorial a les delimitacions dels sòls integrants del sistema d’espais
oberts, afavorint la màxima continuïtat i dimensió territorial de les peces no urbanitzades.
f) Establir una gradació de preferències amb relació a les alternatives d’urbanització i edificació.
g) Garantir la reserva, per raons de localització, connectivitat, topografia i condicions de les àrees
necessàries per a possibles infraestructures o equipaments d’interès estratègic en el futur.
h) Contribuir a garantir la continuïtat de l’activitat agrària i la gestió dels espais oberts.
i) Propiciar la gestió i la protecció del paisatge rural.
j) Proporcionar pautes espacials i regulacions per a la implantació d’aquelles edificacions que es poden
admetre en sòl no urbanitzable.
2. Aquests objectius tenen el rang de principis rectors i han d’informar, en absència de determinacions
normatives més específiques, la presa de decisions en els planejaments urbanístics, de les infraestructures i
del medi ambient.
Article 2.3 - Tipus de sòl
1. Amb la finalitat de modular les normes de protecció en funció de les condicions de les diferents àrees de
sòl i dels papers que han de representar en el territori, el Pla distingeix tres tipus bàsics de sòl en els espais
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oberts:
a) Sòl de protecció especial.
b) Sòl de protecció territorial.
c) Sòl de protecció preventiva.
2. Dins de cadascun d’aquests tipus de sòl, el Pla pot distingir subtipus en funció de la seva naturalesa
específica i de les mesures de protecció que convingui establir en cada cas.
3. Els plans directors urbanístics i els plans d’ordenació urbanística municipal han de contenir un plànol a
l’escala en què es determini l’ordenació del sòl no urbanitzable, on s’assenyalin els límits dels diferents tipus
de sòl d’espais oberts determinats pel Pla en el terme municipal, sense perjudici dels ajustaments que el
major detall del plànol aconselli.
4. Els plans territorials sectorials, els plans directors o especials urbanístics i els plans d’ordenació urbanística
municipal poden establir els subtipus d’espais no urbanitzables de protecció que considerin adequats en
funció dels seus objectius i del seu àmbit d’actuació, sense contradir les determinacions del Pla, amb el
benentès que no es consideren contradictòries les disposicions que pretenguin un major grau de protecció o
una major restricció de les possibles transformacions.
Aquest és el cas del sòl no urbanitzable costaner delimitat pel Pla director urbanístic del sistema costaner i el
Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat
sense pla parcial aprovat –PDUSC-1 i PDUSC-2- que, per la seva rellevància en l’ordenació de la franja
litoral, es grafia en els Plànols d’ordenació.
Article 2.6 - Sòl de protecció especial: definició
1. Comprèn aquell sòl que, pels valors naturals o de connectivitat ecològica, o per la localització en el
territori, el Pla considera que és el més adequat per integrar una xarxa permanent i contínua d’espais oberts
que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori, que tenen diferents
caràcters i funcions.
2. El sòl de protecció especial incorpora aquells espais que han estat protegits per la normativa sectorial com
el Pla d’Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2000.
Article 2.7 - Sòl de protecció especial: regulació
1. El sòl de protecció especial ha de mantenir la condició d’espai no urbanitzat, sens perjudici de la precisió
de límits que es regula en l’apartat 2 de l’article 2.4. Amb aquesta finalitat ha de ser classificat com a sòl
no urbanitzable pels plans d’ordenació urbanística municipal llevat que, excepcionalment i de manera
justificada, convingués incloure alguna peça en sectors o polígons per tal de garantir definitivament la
permanència com a espai obert mitjançant la cessió i la incorporació al patrimoni públic que poden resultar
del procés de gestió urbanística corresponent. Quan es doni aquesta situació, el tractament del sòl haurà de
garantir la preservació dels valors que han motivat la seva inclusió en la categoria de protecció especial. En
els sòls de protecció especial determinats pel Pla s’ha d’aplicar el règim que estableix aquest article.
2. Amb relació a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara dels apartats 4 i
6 de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, i dels articles concordants del Reglament aprovat pel Decret 305/2006, s’entén que el sòl de
protecció especial està sotmès a un règim especial de protecció al qual fa referència l’apartat 5 de l’article
esmentat i que són incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o de transformació de sòl que puguin
afectar de forma clara els valors que motiven la protecció especial.
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3. En el sòl de protecció especial, només es poden autoritzar les següents edificacions de nova planta o
ampliació de les existents:
a) Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació dels valors objecte de protecció o la millora
de la gestió del sòl en el marc dels objectius de preservació que estableix el Pla, la qual cosa
comporta el compliment de les especificacions que s’assenyalen a l’apartat 7 del present article.
Aquestes edificacions corresponen al tipus A de l’article 2.5.
b) Les edificacions i ampliacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que estableix l’article 47 del
Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005), quan es compleixin les condicions i
exigències que assenyalen els apartats 5, 6, 7 i 8 del present article per tal de garantir que no
afectaran els valors que motiven la protecció especial d’aquest sòl. Aquestes edificacions o
instal·lacions corresponen als tipus B i C de l’article 2.5.
4. En el sòl classificat com de protecció especial que es destini a activitats agràries, s’entén com a
edificacions motivades per la millora de la seva gestió les necessàries per a l’agricultura a cel obert i la
ramaderia extensiva, tal com els coberts per emmagatzemar provisionalment les collites, per al bestiar o la
maquinària agrícola i similars i, en general, aquelles que preveuen el punt 6 a) i b) de l’article 47 del Text
refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005) i els articles concordants del Reglament (Decret
305/2006).
5. Les edificacions motivades per formes intensives d’explotacions agrícoles o ramaderes, com també totes
aquelles altres edificacions i activitats, autoritzables considerades del tipus B en l’apartat 3 de l’article 2.5
requereixen, per a ser autoritzades, la incorporació a l’Estudi d’impacte i integració paisatgística, que és
preceptiu d’acord amb el que disposen els articles 4.1 i 4.2 de les Directrius de Paisatge per tractar-se
d’edificacions aïllades, d’un capítol que analitzi els efectes de la inserció de l’edificació en l’entorn territorial
i demostri la seva compatibilitat amb la preservació dels valors que motiven la protecció especial d’aquest
sòl, sense perjudici del que s’assenyala a l’apartat 8.
6. Els nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en sòl de protecció especial, com
també la millora dels que hi ha en aquesta classe de sòl, han d’adoptar solucions que minimitzin els desmunts
i terraplens, i han d’evitar interferir els connectors ecològics, corredors hidrogràfics, i els elements singulars
del patrimoni natural (hàbitats d’interès, zones humides i espais d’interès geològic) i cultural. Quan el sòl de
protecció especial es destini a activitats agràries, caldrà adoptar també solucions que minimitzin l’impacte a
les explotacions agràries i les seves infraestructures. L’estudi d’impacte ambiental quan sigui requerit per la
naturalesa de l’obra ha de tenir en compte la circumstància de la seva ubicació en sòl de protecció especial.
Quan no es requereixi l’estudi d’impacte ambiental és preceptiva la realització, dins l’estudi d’impacte i
integració paisatgística que disposen els articles 4.1 i 4.2 de les Directrius de Paisatge, d’una valoració de
la inserció de la infraestructura en l’entorn territorial que expressi el compliment de les condicions
esmentades sense perjudici del que s’assenyala a l’apartat 8.
7. L’anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions o infraestructures en l’entorn territorial ha de
demostrar que les construccions i els usos que es proposen no afecten de forma substancial els valors de
l’àrea de sòl de protecció especial on s’ubicarien. L’estudi ha de considerar les següents variables, amb
especial atenció a les relacionades amb els valors a protegir i el possible impacte de l’activitat.
a) Vegetació i hàbitats de l’entorn
b) Fauna de l’entorn
c) Valor edafològic
d) Funcions de connector biològic
e) Estabilitat del sòl
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f) Funcions hidrològiques
g) Connectivitat territorial

2

DIAGNOSI D’ESPAIS CONNECTORS DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA

h) Gestió dels residus

El document Diagnosi d’espais connectors de la Demarcació de Girona identifica quins espais de la
demarcació tenen una clara funció connectora, i amb quina urgència cal prioritzar la seva gestió.

i) Accessibilitat i necessitat de serveis

En funció de la seva morfologia i de la seva funcionalitat s’han dividit els espais en tres categories.

j) Increment de la freqüentació
k) Patrimoni cultural i històric
l) Patrimoni geològic
m) Zones humides
n) Paisatge
o) Qualitat atmosfèrica

Els connectors fluvials corresponen a rius, i per tant el flux de connectivitat és sempre lineal, i l’espai
a gestionar correspon a les llera i les ribes, amb una certa amplada al seu voltant. Exemple: el
Fluvià.
Els espais d’interès connector tenen una certa amplada, però el flux de connectivitat al seu interior
té una direcció marcada. Normalment connecten dos espais naturals. Exemple: els espais
connectors entre el Cap de Creus i els Aiguamolls de l’Alt Empordà.

p) Millora esperada de l’espai protegit
q) Valor productiu agrari
En tot cas, les dimensions de l’àrea de sòl –superfície, amplada,...- seran determinants en la valoració dels
efectes de les edificacions o infraestructures en l’entorn territorial.
8. Mitjançant instruments de planejament urbanístic –plans directors urbanístics, plans d’ordenació
urbanística– i d’altres instruments de planificació sectorial, es poden, en el marc de les regulacions d’ordre
general que s’expressen en aquestes normes, desenvolupar de forma detallada les condicions per a
l’autorització de les edificacions i activitats a què es refereix l’apartat 5, com també les condicions
específiques per a la implantació de les infraestructures necessàries. Quan hi hagi aquestes regulacions, no
és necessari analitzar i valorar la inserció en l’entorn territorial a què es fa referència, amb caràcter
general, en aquest article, sense perjudici de:
a) Les avaluacions d’impacte ambiental que exigeix la legislació vigent per a determinades actuacions en
funció de la seva naturalesa i dimensió.
b) Les avaluacions d’impacte ambiental que exigeix la normativa ambiental de Catalunya per als espais
compresos en el pla d’espais d’interès natural.
c) Les condicions específiques de caràcter més restrictiu establertes per als sòls que formen part de la
Xarxa Natura 2000, en especial el compliment de l’article 6 de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de
maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres.
9. Als espais de protecció especial destinats a la producció agrària s’ha d’afavorir l’ambientalització de les
activitats agrícoles i ramaderes, principalment pel que fa al manteniment i millora de les taques de
vegetació natural (reticles, tanques verdes, illes de vegetació, mosaics i altres) i a la incorporació de
mesures agroambientals, d’acord amb les polítiques agràries i els instruments de suport i finançament
existents. Els departaments competents han de definir projectes de restauració i de foment amb aquests
objectius per tal que les reposicions no gravin significativament l’activitat agrària.

Les unitats paisatgístiques són més complexes. Tenen una clara identitat pròpia, i els fluxos al seu
interior són de tipus xarxa, malgrat n’hi pugui haver un de principal. En lloc d’intentar definir uns
espais com els de la categoria anterior, caldria gestionar tota l’àrea. Exemple: el Pla de Celrà,
espai de transició entre la plana del Ter i les seves rieres, les Gavarres i l’àrea urbana de Girona.
A cada espai se li ha atorgat una prioritat d’intervenció, en funció del seu estat actual i de les amenaces
futures per a la seva persistència. S’han definit tres categories:
Els espais amb prioritat crítica poden veure perillar la seva existència en pocs anys, per les fortes
dinàmiques al seu interior. Exemple: la connexió entre les Gavarres i les Muntanyes de Begur,
cada cop més difícil pels creixements urbanístics, i amenaçada també pel desdoblament de
l’anella viària de les Gavarres.
Els espais amb prioritat urgent es troben també amenaçats, tot i que més a llarg termini. Si no s’hi
intervé, en poc temps poden passar a tenir categoria crítica. Exemple: el riu Llobregat d’Empordà,
que és un connector fonamental per a l’Alt Empordà, però es veurà molt afectat pel traçat del
TGV i per les diferents infraestructures lineals que circulen gairebé paral·lelament.
Els espais amb prioritat secundària tenen un grau d’amenaça molt menor, o bé no són tan importants
per a l’estructuració del territori de la demarcació. Tot i això, s’han incorporat a la diagnosi per
tenir-los en compte en actuacions futures. Exemple: la connexió entre el Montseny i les Guilleries,
garantida però que es pot veure afectada per l’ampliació de la C-25.
L’àmbit del pla projecte es troba situat entre dos espais connectors catalogats en el document Diagnosi
d’espais connectors de la demarcació de Girona, el 26. Cap de Creus – Aiguamolls de l’Empordà
(prioritat crística).

Les activitats extractives que tinguin lloc en el sòl de protecció especial es regeixen per allò establert a
l’article 2.18.
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3

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I DEL PAISATGE DELS
AIGUAMOLLS DE L’ALT EMPORDÀ
Memòria
L’Espai Natural Protegit dels Aiguamolls de l’Alt Empordà forma part del Parc Natural dels Aiguamolls
de l'Alt Empordà.
La Llei 21/1983, de 28 d'octubre, va declarar els Aiguamolls de l'Empordà com a paratge natural
d'interès nacional i reserves integrals zoològiques i botàniques (DOGC 380, d'11-11-1983).
Posteriorment, d'acord amb la disposició final primera de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais
naturals, el paratge natural d'interès nacional i les reserves integrals zoològiques i botàniques dels
Aiguamolls de l'Empordà van passar a classificar-se com a parc natural i reserves naturals,
respectivament.
L’Espai Natural Protegit dels Aiguamolls de l'Alt Empordà va ser incorporat al PEIN pel Decret
328/1992, pel qual s’aprovava el PEIN.
Aquest Espai va ser declarat per primera vegada com a ZEPA el 1987 i com a LIC el 1997;
posteriorment va ser ampliat com a espai Natura 2000 mitjançant l’Acord del Govern 112/2006, de 5
de setembre, que va aprovar la xarxa Natura 2000 a Catalunya (DOGC 4735, de 6-10-2006).
Així mateix, mitjançant el Pla especial, se'n va fer la delimitació definitiva. Aquest Pla complementa el
règim normatiu bàsic de protecció establert pel PEIN amb determinacions específiques per a aquest
Espai.
Els objectius generals del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de
l’Alt Empordà, són:
Preservar i restaurar, quan escaigui, els sistemes naturals terrestres i marins de l’espai protegit, els
valors hidrològics, geològics, botànics, faunístics i ecològics, els elements d’interès cultural que
conté i la integritat del seu paisatge.
Establir les directrius i les normes generals d’ordenació, ús i gestió. Ordenar i regular els usos i les
activitats humanes que es localitzen a l’espai, per tal que puguin desenvolupar-se de forma
compatible amb l’objectiu anterior.

Imatge 2. Espais connectors. Font: Elaboració a pròpia a partir de plànols de la Diagnosi d’Espais Connectors de la Demarcació de
Girona. Diputació de Girona.

Establir l’estructura general d’ordenació de l’espai protegit i programar les actuacions necessàries
que han de ser assumides per l’administració per implantar-les.
Els objectius específics del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de
l’Alt Empordà, són:
Establir la delimitació definitiva de l’espai Aiguamolls de l’Alt Empordà, tot tenint en compte els
àmbits del PEIN no inclosos en el Parc Natural. Transcriure sobre cartografia detallada les
delimitacions del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i altres figures de protecció especial
que hi són vigents.
Preservar els elements geològics i geomorfològics d’interès de l’espai i, particularment, els sistemes
dunars, les llacunes litorals d’origen natural i els meandres del Fluvià que encara es conserven.
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Prevenir l’espai d’aquelles activitats susceptibles d’accelerar els processos erosius naturals i de
modificar l’equilibri dels processos naturals.

Ordenar l’accés públic i les activitats educacionals, de lleure i turístiques que es desenvolupen a
l’espai, per tal que siguin compatibles amb la seva conservació global.

Protegir la dinàmica hidrogeològica i la qualitat de les aigües subterrànies i establir mesures que
permetin la recuperació de la dinàmica hidrogeològica natural i la reducció de la contaminació de
les aigües subterrànies.

D’acord al plànol d’ordenació del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels
Aiguamolls de l’Alt Empordà, l’àmbit del projecte es situa a la clau 6. Zona perifèrica de protecció i
connexió.

Protegir els recursos hídrics i la qualitat de les aigües per a la preservació dels sistemes naturals que
en depenen.
Protegir estrictament les zones humides de l’espai i adoptar mesures agroambientals i de
manteniment i/o restauració per a la preservació de llacunes, basses, closes i cursos d’aigua.
Evitar o minimitzar la fragmentació dels hàbitats en el conjunt de l’espai, i particularment en aquelles
àrees que mantenen una major integritat i naturalitat.
Establir mesures de protecció a les àrees de connexió entre les diferents unitats de l’espai
protegit, i entre aquest i el seu entorn rural i el Parc Natural de Cap de Creus i el Massís del
Montgrí.
Ordenar els usos, aprofitaments i activitats a l’àmbit marí de l’espai, i en aquells sectors marins que hi
tenen incidència directa.
Protegir en particular els ambients amb presència de comunitats naturals d’especial interès, com són
els hàbitats de totes les zones humides actuals, els fluvials i de bosc de ribera, les closes, els sorrals
costaners, els matollars i els sòls salins.
Protegir les espècies i les poblacions de flora i fauna de l’espai, especialment aquelles que tenen
un caràcter endèmic, o que estan amenaçades en el conjunt de l’espai.
Potenciar les comunitats vegetals autòctones pròpies de l’espai en aquelles zones que han patit
afectacions recents o que han estat substituïdes per comunitats o espècies no pròpies de la zona.
Protegir el paisatge de l’espai i regular les infraestructures i/o instal·lacions que el puguin afectar
visualment o malmetre el seu valor.
Regular el trànsit de vehicles per l’espai i les actuacions en camins i pistes que discorrin dins l’espai.
Establir directrius per a l’aprofitament dels recursos naturals, que facin compatible el desenvopament
de les activitats agrícoles, ramaderes, forestals, pesqueres i cinegètiques amb la conservació dels
sistemes naturals.

Imatge 3. Ordenació. Font: Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà

Establir directrius en relació a l’activitat socioeconòmica, per tal que pugui desenvolupar-se de
manera sostenible. Establir un marc de referència perquè les infraestructures i serveis destinats
a la població local puguin desenvolupar-se de manera compatible amb la conservació global
de l’espai natural, i puguin repercutir positivament en la millora de la qualitat de vida.
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sentit, a l’article 40 de les Normes del Pla especial s’indiquen les limitacions respecte els usos i activitats
o la implantació d’infraestructures que puguin comportar transformacions significatives en superfície dels
terrenys agrícoles o forestals. Aquesta regulació es considera compatible amb l’existència de terrenys
classificats com a sòl urbà o urbanitzable qualificats com a espais lliures, zones verdes o similars pel
planejament urbanístic, un supòsit que es regula específicament a l’article 40.7.
Pel que fa al seu àmbit, la configuració de la Zona perifèrica de protecció i de connexió (clau 6) inclou
majoritàriament terrenys ja inclosos en el Sistema d’espais oberts del Pla director territorial de
l’Empordà (PDTE), aprovat l’11 d’abril de 2005. El PDTE ha delimitat i establert una protecció específica
dels espais considerats pel seu interès natural i connector entorn els Aiguamolls de l’Alt Empordà, tot
establint una ordenació prèvia que en part és coincident amb els objectius del Pla especial de protecció
dels Aiguamolls de l’Alt Empordà que ara es tramita. En concret, a l’entorn dels Aiguamolls de l’Alt
Empordà, el PDTE reconeix un conjunt d’espais qualificats com de sòls de valor natural i connector i d’alt
valor agrícola i connector.
En aquest sentit, els àmbits que es proposen per la Zona perifèrica i de protecció del Pla especial,
coincideixen amb sectors establerts pel PDTE com a “sòls de protecció especial”, llevat algunes
excepcions molt localitzades. En tant que formen part del sistema d’espais oberts del PDTE, aquests
terrenys “han de ser preservats de la urbanització i, en general, dels processos que poguessin afectarne negativament els valors paisatgístics, ambientals, patrimonials i econòmics”, llevat de les actuacions
que poden autoritzar-se amb les condicions fixades al propi PDTE.
A continuació es descriuen els espais d’interès connector identificats pel PDTE i que alhora són
considerats en el Pla especial atès que, com s’ha dit s’inclouen a la Zona perifèrica de connexió i
protecció (clau 6).
En l’àmbit situat entre els Aiguamolls de l’Alt Empordà i el Parc Natural de Cap de Creus, s’identifiquen
tres sectors. D’est a oest, són els següents:
Rec de les Elies, Rec de la Corriola, al municipi de Pau, sectors qualificats pel PDTE com a sòls de
connectivitat ecològica i paisatgística (sector superior) i d’alt interès agrícola i connector (sector de
la plana).
Riutort – Rec de Mas Oriol, als municipis de Pau i Palau-saverdera, qualificats pel PDTE com a sòls
de connectivitat ecològica i paisatgística (sector superior) i d’alt interès agrícola i connector (sector
de la plana).
Imatge 4. Planejament territorial i director. Font: Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt
Empordà

En l’àmbit exterior de l’espai protegit es defineix la Zona perifèrica de protecció i connexió (clau 6).
Aquesta zona perifèrica aplega un conjunt d’àrees adjacents als Aiguamolls de l’Alt Empordà
caracteritzades pel seu interès en relació a la connectivitat biològica i paisatgística entre les
diferents unitats que formen els Aiguamolls de l’Alt Empordà i entre aquests i els espais naturals
protegits del seu entorn. La definició d’aquesta zona 6 atén, en particular, les resolucions del Parlament
de Catalunya en el sentit que cal vetllar per la necessària connectivitat biològica entre els espais
naturals de Catalunya, i en concret, entre el Parc Natural del Cap de Creus i el Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà.

Recs del Salt de l’Aigua, de Cap de Terme, de Queralbs, als municipis de Palau-saverdera i Roses,
qualificats pel PDTE com a sòls de connectivitat ecològica i paisatgística (sector superior) i d’alt
interès agrícola i connector (sector de la plana).

L’establiment d’aquesta zona permet completar l’ordenació prevista pel planejament urbanístic
municipal, i pel Pla director territorial de l’Empordà, precisant el tipus d’iniciatives que tot i ser
congruents amb el règim del sòl no urbanitzable, es consideren incompatibles a l’entorn dels Aiguamolls
de l’Alt Empordà, atesos el seus efectes negatius en relació amb la connectivitat ecològica. En aquest
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zona (capítol 4).
Normes
CAPÍTOL III. NORMES APLICABLES EN L’ÀMBIT DEL PLA D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL –
AIGUAMOLLS DE L’ALT EMPORDÀ
SECCIÓ 6. PROTECCIÓ DELS SISTEMES NATURALS I DEL PATRIMONI CULTURAL

33.3. A les zones del Pla especial incloses a la zones perifèriques (claus 6 i 8) són d’aplicació les
disposicions comunes (capítol 1) i les normes de la zona corresponent (capítol 4).
33.4 En l’àmbit del Baix Fluvià i a efectes exclusius de la regulació de la navegació fluvial es defineixen
4 subzones, d’acord amb el plànol O-2 i l’article 42 d’aquestes Normes.

Article 29. Hàbitats i espècies d’atenció especial

Article 40. Zona perifèrica de protecció i connexió (clau 6)

29.1. Les administracions competents han de vetllar pel manteniment en bon estat de conservació dels
hàbitats, la vegetació i les poblacions de la flora i fauna silvestre pròpies de l’espai.

40.1. Definició

29.2 En particular, els hàbitats i les espècies incloses a l’Annex 3 d’aquestes normes són objecte específic
de conservació als Aiguamolls de l’Alt Empordà i són d’atenció especial. A les àrees on es localitzen no
s’hi admeten les activitats ni les actuacions que siguin incompatibles amb el manteniment d’aquests
hàbitats i de les poblacions de les espècies indicades en un estat de conservació favorable.
29. 3. A efectes de l’establert a l’apartat anterior, i aplicant el principi de precaució, tenen la
consideració d’incompatibles les actuacions, infraestructures, edificacions, instal·lacions i activitats que,
independentment que es desenvolupin dins o fora de l’espai, i ja sigui durant la seva execució o, un cop
implantades, durant el seu funcionament, comportin la destrucció o alteració significativa de la seva
estructura, la composició biològica o dels seus processos ecològics característics de les àrees de l’espai
protegit on es localitzen els hàbitats i espècies de l’Annex 3 o l’afecció directa o indirecta significativa
sobre les seves poblacions.
29.4. En el Pla rector d’ús i gestió del Parc Natural o els instruments que preveu l’article 5 d’aquestes
Normes s’ han de formular directrius de gestió d’aquestes àrees, que garanteixin el compliment dels
apartats anteriors. En tot cas, l’òrgan gestor ha d’adoptar les mesures de protecció que s’escaiguin
per tal de conservar els hàbitats i les espècies inclosos en l’Annex 3 mitjançant mesures de gestió i
seguiment específiques, juntament amb les accions previstes en el Programa d’actuació d’aquest
Pla especial (apartat 3.2).

CAPÍTOL IV. REGULACIÓ DE ZONES
Article 33. Zonificació
33.1. El Pla divideix tot el seu àmbit territorial en set zones, d’acord amb la delimitació gràfica
establerta en els Plànols d’ordenació (O-1 i O-2), definides d’acord amb els objectius específics que
s’assenyalen per a cadascuna, i denominades de la forma següent:
Zona de reserva (clau 1)
Zona costanera (clau 2)
Zona agronatural (clau 3)
Zona agrícola i forestal (clau 4)
Zona d’acampada (clau 5)
Zona perifèrica de protecció i connexió (clau 6)
Zona marina (clau 7) Subzona 7a
Zona perifèrica marina (clau 8)
33.2. A les zones incloses en el PEIN (espai Aiguamolls de l’Alt Empordà (claus 1, 2, 3, 4, 5 i 7) són
d’aplicació les disposicions comunes (capítol 1), les normes generals per a l’àmbit del Pla especial
(capítol 2), les normes aplicables a l’espai (capítol 3) i les normes específiques corresponents a cada
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Comprèn l’àmbit del Pla Especial no inclòs a l’espai del PEIN Aiguamolls de l’Alt Empordà. L’establiment
d’aquest àmbit de protecció perifèric és necessari per assegurar la continuïtat territorial entre els
diferents sectors de l’espai protegit. Inclou un conjunt d’àrees caracteritzades per la seva funció en
relació amb la continuïtat biològica i paisatgística entre els diferents polígons que formen l’espai i entre
aquest i el Parc Natural de Cap de Creus, el conjunt Medes- Montgrí- Baix Ter i la xarxa hidrològica
principal. L’àmbit de la zona és l’establert als Plànols d’ordenació (plànols O-1 a O-2).
40.2. Objectius
Els objectius de la zona són evitar que a l’entorn del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà es
produeixin processos d’aïllament i fragmentació derivats de la transformació dels espais naturals o
seminaturals que comportin l’amenaça per al paisatge o als sistemes naturals protegits del Parc, com
ara el creixement urbanístic o la implantació de determinades infraestructures o instal·lacions.
40.3. Usos admesos.
S’admeten el usos propis del sòl no urbanitzable establerts al Text refós de la Llei d’urbanisme (DL
1/2010), en endavant TRLU 2010, llevat de les excepcions que es determinen expressament en
l’apartat 40.4 d’aquestes Normes.
40.4. Usos incompatibles
En relació amb l’article 47.4 i 5 del TRLU 2010, en relació amb les actuacions específiques destinades la
implantació d’activitats o equipaments d’interès públic que poden emplaçar-se en el sòl no urbanitzable,
en aquesta zona no s’admeten:
a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo que
comportin transformacions significatives en superfície del medi rural, pèrdua de llur funcionalitat
respecte la connectivitat o obres o instal·lacions més enllà de la senyalització, l’abalisament o
elements anàlegs.
b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans. Aquesta incompatibilitat
no inclou els equipaments i serveis comunitaris existents en data de l’aprovació inicial d’aquest Pla
especial.
c) Instal·lacions de transformació o producció d’energia, estacions de telecomunicació, plantes de
subministrament o sanejament d’aigua, plantes destinades al tractament de residus o altres serveis
ambientals o instal·lacions per serveis tècnics anàlogues, llevat que per llur funcionalitat no puguin
ser emplaçades totalment o parcialment en un lloc alternatiu.
Aquesta incompatibilitat no inclou les instal·lacions existents en data de l’aprovació inicial d’aquest Pla
especial ni tampoc les instal·lacions de generació d’energia renovable eòliques, fotovoltaiques,
termosolars o anàlogues integrades en les edificacions existents, amb la deguda cobertura jurídica, o
que es localitzin en les àrees de possible ampliació d’aquestes.
I, en relació amb l’article 47.6 del TRLU 2010, pel que fa a noves construccions susceptibles d’emplaçarse en el medi rural, no s’admeten com a noves construccions:
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a) Les construccions i dependències no vinculades a una activitat agrícola, ramadera o forestal.
b) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa viària.
c) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el funcionament de les
obres públiques, llevat que per llur funcionalitat no puguin ser emplaçades en un lloc alternatiu.
d) Les construccions destinades a les activitats de turisme rural o de càmping, Aquesta incompatibilitat
no inclou la rehabilitació, reconstrucció o ampliació de masies i cases rurals per a la seva
destinació com a establiment hoteler, de restauració, de turisme rural o d’educació en el lleure en
els termes previstos a l’article 47.3 del TRLU 2010 i l’article 55 del Reglament de la Llei
d’urbanisme (Decret 305/2006).

4

PLANEJAMENT MUNICIPAL DE PALAU-SAVERDERA
El planejament actualment vigent al municipi de Palau-saverdera és el text Refós del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 19
de juliol de 2012.
D’acord al planejament vigent l’àmbit del projecte es situa en sòl no urbanitzable, qualificat de zona
agrícola i forestal (clau 4), Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, i en zona perifèrica de protecció
i connexió (clau 6).

40.5 Precisió dels límits exteriors de la Zona 6
Els plànols del Pla assenyalen a escala 1/15.000 l’àmbit de la zona perifèrica i de connexió (clau 6). El
límits de la Zona 6 que coincideixen amb la delimitació establerta entre els diferents tipus de sòl que
componen el sistema d’espais oberts pel Pla Director Territorial de l’Empordà és d’aplicació l’article 2.4
de les seves Normes, llevat que també coincideixin amb la delimitació de caràcter definitiu del PEIN o
del Parc Natural. En conseqüència, aquests límits poden ser concretats pels instruments de planejament
urbanístic que defineixin l’ordenació a escales més detallades en els termes establerts a l’article
mencionat amb l’excepció indicada.
ANNEX 3. HÀBITATS i ESPÈCIES D’ATENCIÓ ESPECIAL (article 29.2)
...
Rèptils
Amfibis
Alytes obstetricans
Caretta caretta
Bufo calamita
Emys orbicularis
Discoglossus pictus
Mauremys leprosa
Hyla meridionalis
Testudo hermanni
Pelobates cultripes
Timon lepidus
Triturus marmoratus
Dermochelys coriacea

Imatge 5. Planejament municipal. Font: MUC.

La regulació de les zones es descriu a la normativa del POUM:
Article 105. Zona agrícola i forestal (clau 4) PEA
1. DEFINICIÓ
Aquesta zona comprèn els espais agrícoles, forestals i fluvials dins l’àmbit del Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà que no s’inclouen a les zones de reserva (clau 1) i costanera (clau 2) ni a la
zona agronatural (clau 3).
En el cas que es modifiqui el Pla Especial dels Aiguamolls de l’Empordà, la normativa d’aplicació serà la
que es derivi d’aquesta modificació.
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2. OBJECTIUS
L’objectiu d’aquesta zona és la conservació dels seus valors naturals i paisatgístics, de manera
compatible amb l’aprofitament ordenat del seus recursos i el desenvolupament de l’ús públic.

b) Noves construccions auxiliars destinades a les activitats agrícoles o ramadera extensiva (cossos de
servei) amb les condicions que estableix l'article 11.2b de les normes del PEA i amb l’informe
favorable de l’òrgan gestor.

d) Activitats de lleure, de divulgació, docents i d’educació ambiental.

c) Poden autoritzar-se ampliacions de les edificacions existents abans de l'aprovació inicial del Pla
especial amb la corresponent cobertura jurídica, quan s'estimi que el volum edificat no és suficient
per al desenvolupament dels usos previstos, fins a un màxim del 20% del sostre construït en el
moment de l'aprovació inicial del Pla especial, o per a la seva rehabilitació com a equipaments
vinculats a l’espai protegit d’acord amb l’article 26 de les normes del PEA (fins a un màxim del
50%). Les ampliacions destinades als usos d), h), i i) segons l’apartat anterior 3 i els compresos en
l’article 26 de les normes del PEA, sols poden autoritzar-se en finques amb accés directe a la
xarxa viària bàsica de l’espai establerta pel Pla d’acord amb l’article 22 de les normes del PEA.

e) Recol·lecció d’elements de la gea, de la flora i de la fauna, d’acord amb les especificacions de
l’article 20 de les normes del PEA.

d) La reconstrucció de masies i edificacions històriques en estat ruïnós localitzades en aquesta zona,
d'acord amb el que estableix l'article 11.3 de les normes del PEA.

f) Activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo que es portin
a terme a l’aire lliure amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindible per l’ús que es tracti i
en finques amb accés directe des de la xarxa viària bàsica definida pel Pla. Quan aquestes
activitats i usos públics es vinculin a edificacions per al seu desenvolupament, només es podran
utilitzar edificacions existents en la data d’aprovació inicial d’aquest Pla especial. En qualsevol cas
s’han de desenvolupar congruentment amb els objectius de protecció d’aquest Pla especial, i no
poden comportar efectes negatius sobre els valors protegits.

e) Noves edificacions destinades a equipaments i serveis d'ús públic expressament previstos al
Programa d'actuació del PEA.

3. USOS I ACTIVITATS COMPATIBLES
a) Usos i activitats agrícoles, ramaderes i forestals tradicionals, d’acord amb les especificacions dels
articles 16, 17, 18 de les normes del PEA. b) Emmagatzematge, conservació, manipulació, envasat
i transformació, de productes i serveis vinculats a les activitats agràries de la finca on es localitzen,
d’acord amb l’establert a l’article 48.1c del Reglament de la llei d’urbanisme (Decret 305/2006).
c) Usos i activitats cinegètiques, d’acord amb les especificacions de l’article 19 de les normes del PEA.

g) Habitatge unifamiliar en edificacions preexistents amb la deguda cobertura jurídica. En el cas de
rehabilitació o reconstrucció de masies i cases rurals es pot admetre la divisió horitzontal en els
termes previstos a l’article 50.3 del TRLU (DL 1/2010)
h) Establiments de turisme rural, en edificacions anteriors al 1950, d’acord amb la legislació sectorial
vigent i de restauració i hotels en els masos reconstruïts d’acord amb l’article 11.3 de les normes
del PEA.
i) Equipaments i serveis comunitaris que estiguin vinculats funcionalment al medi rural, inclosos els
equipament i serveis públics i l’acampada de caràcter temporal establerts a l’article 26 de les
normes del PEA.
j) Instal·lacions i serveis tècnics vinculats a les explotacions agràries o els altres usos admesos d’acord
amb les normes del PEA, incloses les instal.lacions industrials de producció d’energia integrades
compatibles d’acord amb l’article 10.1.g de les normes del PEA.
k) Infraestructures col·lectives pròpies del sistema de comunicació i obres i instal·lacions per als serveis
tècnics, d’acord amb les condicions establertes en l’article 13 de les normes del PEA.
l) En general, les activitats relacionades amb la gestió de l’espai com a espai natural protegit i les
intervencions destinades a la conservació i restauració dels sistemes naturals que es desenvolupin
d’acord amb els objectius de protecció del Pla, en particular, les accions previstes en el seu
Programa d’actuació.
4. USOS I ACTIVITATS INCOMPATIBLES
Són incompatibles en aquesta zona els usos i activitats enumerats a l’article 10 de les normes del PEA.

6. ENTORN EXTERIOR.
Pot autoritzar-se el tractament de l'entorn exterior proper a l’edificació com a espai obert lliure de
coberta forestal o conreu, quan es justifiqui per raons d'estricta funcionalitat en relació amb l'edificació
existent o la reforma autoritzada i mai en una proporció major al 5 % de la finca
7. MOVIMENT DE TERRES
Els moviments de terres s’admeten exclusivament quan són necessaris per al desenvolupament d’usos i
activitats autoritzats d’acord amb les presents Normes.
Article 106. Zona perifèrica de protecció i connexió (clau 6) PEA
1. DEFINICIÓ
Comprèn l’àmbit del Pla Especial no inclòs a l’espai del PEIN Aiguamolls de l’Alt Empordà. L’establiment
d’aquest àmbit de protecció perifèric és necessari per assegurar la continuïtat territorial entre els
diferents sectors de l’espai protegit. Inclou un conjunt d’àrees caracteritzades per la seva funció en
relació amb la continuïtat biològica i paisatgística entre els diferents polígons que formen l’espai i entre
aquest i el Parc Natural de Cap de Creus, el conjunt Medes – Montgrí – Baix Ter i la xarxa hidrològica
principal.
En el cas que es modifiqui el Pla Especial dels Aiguamolls de l’Empordà, la normativa d’aplicació serà la
que es derivi d’aquesta modificació.
2. OBJECTIUS
Els objectius de la zona són evitar que a l’entorn del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà es
produeixin processos d’aïllament i fragmentació derivats de la transformació dels espais naturals o
seminaturals que comportin l’amenaça per al paisatge o als sistemes naturals protegits del Parc, com
ara el creixement urbanístic o la implantació de determinades infraestructures o instal·lacions.
3. USOS ADMESOS.

5. CONDICIONS D’EDIFICACIÓ

S’admeten el usos propis del sòl no urbanitzable establerts al Text refós de la Llei d’urbanisme (DL
1/2010), llevat de les excepcions que es determinen expressament en l’apartat 4.

Les edificacions de nova planta o les ampliacions s’admeten exclusivament en els supòsits següents:

4. USOS INCOMPATIBLES

a) En els masos existents, noves construccions annexes destinades a usos agrícoles, ramaders i
forestals, amb les condicions que estableix l'article 11.2a de les normes del PEA.
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En relació amb l’article 47.4 i 5 del TRLU, en relació amb les actuacions específiques destinades la
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implantació d’activitats o equipaments d’interès públic que poden emplaçar-se en el sòl no urbanitzable,
en aquesta zona no s’admeten:
a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo que
comportin transformacions significatives en superfície del medi rural, pèrdua de llur funcionalitat
respecte la connectivitat o obres o instal·lacions més enllà de la senyalització, l’abalisament o
elements anàlegs.
b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans. Aquesta incompatibilitat
no inclou els equipaments i serveis comunitaris existents en data de l’aprovació inicial d’aquest Pla
especial.
c) Instal·lacions de transformació o producció d’energia, estacions de telecomunicació, plantes de
subministrament o sanejament d’aigua, plantes destinades al tractament de residus o altres serveis
ambientals o instal·lacions per serveis tècnics anàlogues, llevat que per llur funcionalitat no puguin
ser emplaçades totalment o parcialment en un lloc alternatiu. Aquesta incompatibilitat no inclou les
instal·lacions existents en data de l’aprovació inicial d’aquest Pla especial ni tampoc les
instal·lacions de generació d’energia renovable eòliques, fotovoltaiques, termosolars o anàlogues
integrades en les edificacions existents, amb la deguda cobertura jurídica, o que es localitzin en
les àrees de possible ampliació d’aquestes. I, en relació amb l’article 47.6 del TRLU 2010, pel que
fa a noves construccions susceptibles d’emplaçar-se en el medi rural, no s’admeten com a noves
construccions:
a) Les construccions i dependències no vinculades a una activitat agrícola, ramadera o forestal.
b) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa
viària
c) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el funcionament de
les obres públiques, llevat que per llur funcionalitat no puguin ser emplaçades en un lloc
alternatiu.
d) Les construccions destinades a les activitats de turisme rural o de càmping. Aquesta
incompatibilitat no inclou la rehabilitació, reconstrucció o ampliació de masies i cases rurals
per a la seva destinació com a establiment hoteler, de restauració, de turisme rural o
d’educació en el lleure en els termes previstos a l’article 47.3 del TRLU 2010 i l’article 55 del
Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006).
5. PRECISIÓ DELS LÍMITS EXTERIORS DE LA ZONA 6
Els límits de la zona 6 que coincideixen amb la delimitació establerta entre els diferents tipus de sòl que
componen el sistema d’espais oberts pel Pla Director Territorial de l’Empordà és d’aplicació l’article 2.4
de les seves normes, llevat que també coincideixin amb la delimitació de caràcter definitiu del PEIN o
del Parc Natural. En conseqüència, aquests límits poden ser concretats pels instruments de planejament
urbanístic que defineixin l’ordenació a escales més detallades en els termes establerts a l’article
mencionat amb l’excepció indicada.
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1

INTRODUCCIÓ
En el present annex s’estableix una proposta de programació dels treballs d’acord amb la tipologia i
duració de les obres descrites en el projecte, i s’exposen les mesures que es consideren necessàries pel
correcte desenvolupament de les obres fixant els següents objectius:
Menor molèstia i major seguretat pels usuaris.
Informar a l’usuari de la presència d’obres.
Modificar el comportament de l’usuari per que s’adapti a la situació no habitual que representen
les obres.
Donar seguretat als treballadors i treballs que realitzin les obres.
Compliment de les normatives en l’àmbit de senyalització i protecció de les obres.
L’actuació que consisteix en l’aplicació de les mesures que es consideren necessàries per reduir la
sinistralitat de l’herpetofauna, durant l’execució de les obres s’haurà de disposar de la senyalització
provisional i les proteccions necessàries per garantir la seguretat.

2

DISPOSICIONS I NORMATIVA
Per l’execució, programació i senyalització de les obres es seguirà en tot moment les següents
Instruccions de Carreteres publicades pel Ministerio de Fomento:
Norma 8.1-IC Señalización vertical.
Norma 8.2-IC Marcas viales.
Norma 8.3-IC Señalización de obras.
Manual de ejemplos de señalización de obras fijas.
Manual de ejemplos de señalización móvil de obras.
També es donarà compliment a les instruccions, criteris i normativa vigents de la DGIMT de la
Generalitat de Catalunya.

3

ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES
La solució que es proposa per eliminar els atropellaments de l’herpetofauna al Rec del Mas Oriol,
consisteix en la instal·lació d’una tanca permanent prefabricada d’acer per a la protecció i guiat de
l’herpetofauna.
Les obres a realitzar en aquest tram de l’Avinguda del Mas Oriol per tal d’instal·lar la tanca
consisteixen en:
Excavacions de 60 cm. aprox. de profunditat per a l’adequació morfològica del terreny per la
instal·lació de la tanca.
Instal·lació dels suports.
Instal·lació de graves per al drenatge de 16/32 mm sense compactar.
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Instal·lació de la tanques.
Instal·lació de farciment granulat de 16/32 mm.
Instal·lació de la franja de manteniment amb granulat 0/22 mm.
Anivellació de la superfície de la franja de manteniment amb la base de la tanca, amb un
granulat de 0/22 mm.
Compactació amb una màquina lleugera, per impedir el creixement de plantes, i l’excavació dels
animals per sota la tanca.
Instal·lació de les peces addicionals de final de tanca per prevenir que els animals surtin del
sistema guiat.
S’instal·larà un cartell informatiu per tal d’informar pedagògicament de les actuacions mediambientals
desenvolupades.

Imatge 2. Detall tipus de la instal·lació de la tanca permanent prefabricada.

L’Avinguda del Mas Oriol es tracta d’un vial on el trànsit principal és el corresponent a desplaçaments
interns dels habitants del municipi de Palau-saverdera, ja que la seva funció és la d’unir la urbanització
de mas Bohera i els Olivars amb el nucli de Palau-saverdera.
En el tram que ens ocupa, presenta dues seccions tipus:
Vial de doble sentit de circulació, sense pintat viari delimitant els carrils, i vorera als dos marges.
Vial de doble sentit de circulació, sense pintat viari delimintant els carrils, i vorera al marge dret.

Imatge 1. Seccions tipus de l’Avinguda del Mas Oriol.

Fotografia 1. Vial en el tram d’afectació del projecte.
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3.1

Cas d’ordenació de la circulació A1

D’acord a la Norma de carreteres 8.3-IC Señalización de obras i el ‘Manual de ejemplos de
señalización de obras fijas’, el cas d’ordenació de circulació A1 es dóna en el següent cas:
TIPUS DE VÍA ---- A) Vies de doble sentit de circulació, calçada única amb dos carrils.
SITUACIÓ OBSTACLE ---- 1. Exterior a la plataforma.

Fotografia 2. Vial en el tram d’afectació del projecte.

Fins a una distància de uns 10 metres, tret justificació del contrari, comptats des de la vora
del carril per el que circula el vehicle, la presencia de la obra únicament requerirà ser
percebuda, amb independència de que es trobi en zona de domini públic, servitud o
afecció. A tal efecte no serà necessària reducció de velocitat ni senyalització d’avís, sent
suficient un abalisament adequat de la presencia i posició de l’obstacle.

Per realitzar les tasques necessàries per la implantació de la tanca, aquestes es resalitzaran en dues
fases, és a dir primer s’executarà la tanca d’un marge i després l’altre.
Serà necessari restringir el trànsit en el tram d’actuació de manera puntual, evitant el tancament total de
la circulació a la via.
Per a la realització de les tasques, aquestes es faran des des de l’exterior de la plataforma. Però per
determinades tasques o per la descàrrega de material,... serà nacessari que camions o maquinària es
situin a la vora del marge de la carretera on s’està treballant. S’ha de preveure deixar lliure una
amplada de 2’80 m per la circulació dels vehicles.
D’acord a la Norma 8.3-IC, per ordenar la circulació en presència d’obres fixes és necessari distingir
entre els diferents tipus de vies i el grau d’ocupació de la carretera. Durant l’execució de les obres és
donaran els següents casos, els quals s’aniran combinant d’acord a les tasques que es realitzin en cada
moment:
TIPUS DE VÍA ---- A) Vies de doble sentit de circulació, calçada única amb dos carrils.
SITUACIÓ OBSTACLE ---- 1. Exterior a la plataforma.
Resultant el cas d’ordenació de la circulació A1.
I treballs realitzats per un vehícle a la vora i part del carril.
Es seguirà la Norma de carreteres 8.3-IC Señalización de obras així com els ‘Manual de ejemplos de
señalización de obras fijas’ i ‘Manual de ejemplos de señalización de obras móviles’.

148PL21470

Imatge 3. Zona d’obra: exterior a la plataforma. Senyalització obres fixes, en via de doble sentit de circulació calçada única amb 2
carrils. Font: Manual de ejemplos, Ministerio de Fomento.
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3.2

Cas d’ordenació obres mòbils. Treballs en el voral i carril
D’acord a la Norma 8.3-IC, per ordenar la circulació en presencia d’obres mòbils és necessari
distingir entre els diferents tipus de vies i el grau d’ocupació de la carretera. Durant l’execució de
les tasques d’hidrosembra, és donarà el següent cas:
TIPUS DE VÍA ---- Vies de doble sentit de circulació, calçada única amb dos carrils.
SITUACIÓ OBSTACLE ---- En el voral i el carril, deixant lliure menys de 2’60 metres d’amplada.

Imatge 5. Zona d’obra: en el voral i part del carril, treballs realitzats per el vehicle 1. Senyalització obres mòbils, en via
de doble sentit de circulació calçada única amb 2 carrils. Font: Manual de ejemplos, Ministerio de Fomento.

4

LIMITACIÓ DE VELOCITAT
La presència d’obres fixes sol representar un obstacle per els vehicles que circulen per la vía afectada
per aquestes. La limitació de la velocitat es un mitjà còmode, però no únic, de limitar també danys i
responsabilitats.

Imatge 4. Zona d’obra: en el voral i part del carril, treballs realitzats per el vehicle. Senyalització obres mòbils, en via de doble sentit
de circulació calçada única amb 2 carrils. Font: Manual de ejemplos, Ministerio de Fomento.

Per limitar la velocitat a un valor VL inferior a la velocitat VA d’aproximació normalment practicada a
l’aproximar-se a la zona d’obres, el més freqüent és recorrer a disposar una adequada senyalització,
generalment vertical. També es pot veure eficaçment complementada per altres mitjans, com un
estrenyiment dels carrils que redueixin el marge entre els vehicles. Aquest estrenyiment pot
materialitzar-se per mitjà d’abalisament o barreres.
L’objecte de limitar la velocitat és reduir l’energia cinètica del vehicle, de la que depenen tant la
distància recorreguda fins aturar-se com les desacceleracions en cas d’impacte amb un obstàcle o
barrera.
En general s’haurà d’adoptar per VL el major valor possible, compatible amb la visibilitat i proteccions
disponibles. En el tipus de via com la de projecte que la velocitat establerta és de 30 km/h, no haurà de
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limitar-se la velocitat a valors inferiors.

5

ABALISAMENT

6

Quan les obres siguin exteriors a la calçada, en general, no resultarà necessari limitar la velocitat.

La utilització de determinats elements fàcilment perceptibles pel conductor, amb l’objectiu de destacar
la presència d’obres i ordenació de la circulació.

ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA
A les obres s’hauran d’utilitzar exclusivament els elements i dispositius de senyalització, abalisament i
defensa inclosos en el Catàleg de la norma 8.3-IC.

6.1

La ordenació en sentit únic alternatiu implica una possible detenció i, en general, l’establiment d’un carril
provisional per un dels sentits, les vores del qual no necessiten abalisament.

El Catàleg conté els següents grups d’elements i dispositius:

El carril ocupat per l’obra si necessitarà abalisament, d’acord a l’abalisament per tancament d’un carril
en funció de la velocitat limitada VL que es fixi per la zona d’obres quan no sigui necessari detenir-se.

Senyals de perill TP.
Senyals de reglamentació i prioritat TR.
Senyals d’indicació TS.

Ordenació en sentit únic alternatiu

6.2

Tancament d’un carril

El tancament d’un carril a la circulació defineix una vora recta e inclinada.

Senyals i dispositius manuals TM.

Aquesta vora haurà de materialitzar-se mitjançant un abalisament compost per:

Elements d’abalisament reflectant TB.

Panell TB-1 o TB-2 situat en la secció on comença la inclinació de la vora per tancar i un altre igual
situat en la secció on acaba la inclinació. Entre ells es recomana col·locar un entremig o dos
quan la longitud superi els 150 m.

Elements lluminosos TL.
Dispositius de defensa TD.

Una sèrie de cons TB-6 sobre la vora inclinada i entre els dos panells TB-1 o TB-2 extrems,
separats entre 5 i 10 metres.

Hauran de complir amb les prescripcions següents:
Dimensions mínimes (grans, normals, petits).

7

SENYALITZACIÓ
Els elements i dispositius de senyalització, abalisament i defensa més utilitzats per a dur a terme el
present projecte, d’acord a tot l’exposat en els apartats anteriors, són els següents:
Senyals de perill

Imatge 6. Utilització de les categories dimensionals. Font: Norma 8.3-IC. Ministerio de Fomento.

La vora inferior de les senyals ha d’estar a 1 m del terra.

TP-17a. estretament calçada per la dreta

Les senyals TP, TR i TS hauran de ser visibles des de una distancia mínima.
La superfície plana de les senyals i elements d’abalisament reflectants, hauran d’estar
perpendiculars a l’eix de la via.
El disseny de les senys TP, TR i TS seran iguals a les d’ordenació de la circulació quan no hi ha
obres, excepte que el fons serà groc.
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TP-18. Obres
TM-3. Disc de Stop o pas prohibit
Senyals de reglamentació i prioritat
Elements d’abalisament reflectants

TR-5. Prioritat al sentit contrari

TB-6. Con

TR-6. Prioritat respecte al sentit contrari

TR-500. Fi de prohibicions
Senyals manuals

TM-1. Bandera vermella

TM-2. Disc blau de pas permès
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OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1

El present E.S.S. del PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORES DE RESTAURACIÓ DE LA CONNECTIVITAT PER
L’HERPETOFAUNA A L’AVINGUDA DEL MAS ORIOL AL SEU PAS SOBRE EL REC DEL MAS ORIOL. TM DE
PALAU-SAVERDERA té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte
objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31/1995 i del
RD 1627/1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al
respecte per part del/s Contractista/es.
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les
persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de
l’obra pública en el seu article 18.3.h).
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu, les premisses bàsiques per a les quals el
Contractista constructor pugui preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a
l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla
d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de
quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà de presentar-se al Coordinador de
Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici
dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

2
2.1

AGENTS
Promotor
Nom promotor :
NIF
Adreça
Població
Comarca

2.2
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:
:
:
:

Ajuntament de Palau-saverdera
P1712700B
c. Nou, 15
Palau-saverdera
Alt Empordà

Codi postal :

17495

Autor de l’estudi de seguretat i salut
Autor
:
Josep Farreró i Solés
NIF
:
78.001.373-R
Titulació
:
Enginyer Agrònom
Nº Col·legiat
:
658
Despatx professional:
MEDIS, Enginyeria Ambiental i Agroindustrial, slp
Adreça
:
c. Mestre Sagrera, 47-53
Municipi
:
Palafrugell
Codi postal : 17200
Comarca
:
Baix Empordà
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Peó

DADES DEL PROJECTE

3
3.1

Tipologia de l’obra

3.8

Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra
Barreges de llavors i pans d’herba per implantacions de gespa

L’objecte del present projecte és dissenyar, justificar, descriure i valorar les obres necessàries per
implantar les solucions per atenuar els atropellaments d’amfibis i d’alguns grups de mamífers a
l’Avinguda del Mas Oriol, en el seu pas sobre el Rec del Mas Oriol, entre el Mas Bohera i el Mas Isaac.

Formigons sense additius
Geotèxtils

3.2

Emplaçament

Materials auxiliars per a tanques exteriors

L’ambit del projecte es situa al municipi de Palau-saverdera, a la comarca de l’Alt Empordà.
Concretament al centre del municipi, a l’Avinguda del Mas Oriol, al seu pas sobre el Rec del Mas Oriol.

Neutres
Saulons

3.3

Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d’evacuació

Senyals

Consultori local Palau-saverdera – c. Ravalet, 1 – 17495 Palau-saverdera – Tel.: 972 55 20 98

Tanques metàl·liques

CAP Roses – Ctra. De Mas Oliva, 23 – 17480 Roses – Tel.: 972 15 37 59

Terres

Hospital de Figueres – Ronda Rector Arolas, s/n – 17600 Figueres – Tel.: 972 50 14 00
Emergències – 112

3.9

Maquinària prevista per a executar l’obra

Parc de bombers de Roses – Ctra. de Roses a Cadaqués – 17480 Roses – Tel.: 972 25 67 72

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg

Mossos d’Esquadra de Roses – Ctra. de les Arenes, s/n – 17480 Roses – Tel.: 972 54 18 50

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent

Policia Local de Roses – c. de Tarragona, 64 – 17480 Roses – Tel.: 972 15 37 15

Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

3.4

Pressupost d’execució material del projecte

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte es pot veure detallat
al Document IV- Pressupost.

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

3.5

Termini d’execució

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 1 mes.
3.6

Ma d’obra prevista

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 4 persones.

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)
Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t
Picó vibrant dúplex de 1300 kg
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)

3.7

Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra
Cap de colla
Oficial 1a

Camió cisterna de 6000 l
Camió grua de 5 t
Motoserra per a la tala d’arbres

Oficial 1a jardiner
Ajudant
Manobre especialista
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INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

4

Local d’assistència a accidentats

No es preveuen instal·lacions provisionals per l’execució de les obres.

Per a contractacions inferiors a 25 treballadors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de
butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat.

SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per
tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

5

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss
del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de
construcció.

Es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:
desinfectants i antisèptics autoritzats
gases estèrils

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.

cotó hidròfil
benes

5.1

esparadrap

Serveis necessaris

apòsits adhesius

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit, d’acord aquest R.D:

estisores

Serveis higiènics

pinces

Lavabos

guants d’un sol ús
en situació de risc sanitari Covid-19 termòmetre sense contacte

Com a mínim un per a cada 10 persones.
En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel desinfectant amb
dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per recollir el material de protecció
d’un sol ús.
Cabines d’evacuació

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material
utilitzat o caducat.

6

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a
cada 25 persones

Degut a la tipologia de les actuacions i treballs previstos en aquest projecte de millores, només es
preveuen àrees auxiliars per apilament i emmagatzematge.

Local de dutxes

Zones d’apilament. Magatzems

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims-màxims“,
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que
puguin ésser causa d’accident.

Vestuaris

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per garantir les
distàncies entre usuaris de 2 m.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els
treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació
qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

Menjador
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a l’obra.
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per garantir les
distàncies entre usuaris de 2 m.
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.
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ÀREES AUXILIARS

7

TRACTAMENT DE RESIDUS
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del
D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat
de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en
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la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o deconstrucció.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran per
tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció.

està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades,
les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de
la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

10 UNITATS CONSTRUCTIVES
Moviments de terres
Rebaix de terreny sense i amb talussos, i pretall en talussos i reposició en desmunt
Rebliments superficials, terraplens/pedraplens

TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

8

El Contractista és responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei
de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a
l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o
tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a
fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors
i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà
mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de
contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense
perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8
h/dia i 40 h/setmana.

CONDICIONS DE L’ENTORN

9
9.1

Serveis afectats

No existeixen serveis afectats
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis,
cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra
soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant
no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia
investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus
i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.
9.2

Servituds

No existeixen servituds.
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a
l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs
dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un
caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de
reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista
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Impermeabilitzacions – aïllaments i juntes
Impermeabilització de murs de contenció o superfícies planes
 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

Col·locació de baranes i senyals amb suports metàl·lics
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
muntat soterrat
EQUIPAMENTS
Cartells informatius
JARDINERIA
moviments de terres i plantació

11 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi
de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de
24 d’octubre).
Coordinació d’activitats empresarials
El coordinador organitzarà la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, iniciant-la, impulsant-la, articulant-la i vetllant pel seu correcte
desenvolupament, amb un estret contacte amb el contractista.
La coordinació es farà en reunions entre les empreses i treballadors autònoms que intervinguin a l’obra,
deixant constància documental d’allò tractat a les mateixes. En aquestes reunions les empreses
participants exposaran els seus plans de prevenció amb la finalitat d’analitzar-los de forma conjunta i
de poder detectar les possibles coactivitats entre els mateixos, amb l’objecte d’adoptar mesures que
evitin els riscos motivats per aquestes esmentades coactivitats. Tanmateix haurà de comprovar que, els
mètodes de treball que tinguin previst desenvolupar tots els que formin part de l’obra, no siguin
contradictoris ni incompatibles entre si. La Direcció facultativa de la qual forma part serà partícip de
tots aquests coneixements a través del Coordinador.
Serà necessari la realització i intervenció de les CAE (Coordinació d’Activitats Empresarials) amb el
Departament de Manteniment de Carreteres i l’empresa concessionària.
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Despreniments
Determinació del temps efectiu de duració. Pla d’execució
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels diferents talls de
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes:

Insolacions
Risc d'incendi
Les condicions que s’hauran de tenir en compte per prevenir els anteriors riscos:

Llista d’activitats

:

Relació d’unitats d’obra.

Relacions de dependència

:

Prelació temporal de realització material
d’unes unitats respecte a altres.

Durada de les activitats

:

Mitjançant la fixació de terminis temporals per
a l’execució de cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el
qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de
desenvolupament.
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte,
al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de
Seguretat i Salut.

12 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL

MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra,
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb
els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació
obligatòria i/o aconsellada.

Mesures de protecció individual: casc homologat, botes d'aigua, impermeable, cinturó de seguretat
amb arnesos de protecció, ulleres de protecció i protecció facial.
Mesures de protecció col·lectiva: regs periòdics per evitar la pols, protecció solar a la zona de
treball, pantalla de protecció pels treballs exposats al vent, disponibilitat d’aigua.
13.2 Il·luminació

Els treballs es realitzaran amb llum natural.
Cal tenir present algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en
talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.
13.3 Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment:
Compressor

......

82-94 dB

Equip de clavar pilots (a 15 m de ......
distància)

82 dB

Formigonera petita < 500 lts.

......

72 dB

Formigonera mitjana > 500 lts.

......

60 dB

Martell pneumàtic (en recinte angost)

......

103 dB

Martell pneumàtic (a l’aire lliure)

......

94 dB

Esmeriladora de peu

......

60-75 dB

Camions i dumpers

......

80 dB

Excavadora

......

95 dB

Grua autoportant

......

90 dB

Efecte del vent

Martell perforador

......

110 dB

Fortes pluges

Mototrailla

......

105 dB

Efecte del Sol

Tractor d’orugues

......

100 dB

Pala carregadros d’orugues

......

95-100 dB

Pala carregadora de pneumàtics

......

84-90 dB

13 MEDIAMBIENT LABORAL
13.1 Agents atmosfèrics

Els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l'obra, són els següents:

D'aquests se’n deriven els següents riscs:
Caigudes per efecte del vent

Pistoles fixaclaus d’impacte

......

150 dB

Afeccions per la pols

Esmerilladora radial portàtil

......

105 dB

Avingudes sobtades en rieres i xarxes de clavegueram

Tronçadora de taula per a fusta

......

105 dB
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Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:
1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar
o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de
protecció individual, formatives i informatives

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:
Escombrat i neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Manipulació de ciment
Raig de sorra
Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta

13.4 Pols

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:
Rinitis

Esmerilat de materials
Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura

Asma bronquial

Plantes de matxuqueix i classificació

Bronquitis destructiva

Moviments de terres

Bronquitis crònica

Circulació de vehicles

Efisemes pulmonars

Polit de paraments

Neumoconiosis

Plantes asfàltiques

Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps
d’exposició.
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència
massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a
les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses
especialitzades.
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant
8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat
per la fórmula:


10
C = -------------------------- mg / m3
% Si O2 + 2
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són
retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els
pulmons.
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A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé
adoptar les següents mesures preventives:
ACTIVITAT

MESURES PREVENTIVA

Manutenció de runes

...... Regat previ

Demolicions

...... Regat previ

Treballs de perforació

...... Captació localitzada en carros perforadors o
injecció d’aigua

Manipulació de ciment

...... Filtres en sitges o instal·lacions confinades

Raig de sorra o granalla

...... Equips semiautònoms de respiració

Tall o polit de materials ceràmics o lítics
Treballs de la fusta,
soldadura elèctrica

desbarbat

Circulació de vehicles
Plantes de matxuqueix
asfàltiques

...... Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall
i ...... Aspiració localitzada
...... Regat de pistes

i

plantes ...... Aspiració localitzada

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de
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treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de
protecció individual, formatives i informatives.
13.5 Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques
d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a
granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació de recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d’evacuació de
residus.

material.
En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del
camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o
similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega
damunt i que no rellisqui.
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut
haurà de tenir en comte les següents premisses:
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:
Automatització i mecanització dels processos.
Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

Utilització d’ajudes mecàniques.

6è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport
provisionals.

Reducció o redisseny de la càrrega.

7è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
8è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
9è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
10è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i
indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de
l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.

Actuació sobre l‘organització del treball.
Millora de l’entorn de treball.
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:
Ús correcte de les ajudes mecàniques.
Ús correcte dels equips de protecció individual.
Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
Informació sobre el pes i centre de gravetat.

14 MANIPULACIÓ DE MATERIALS
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a
evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat
que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:
Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més
accessible.
Lliurar el material, no tirar-lo.
Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables,
lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i
turmells.
En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en
la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.
S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de

148PL21470

Els principis bàsics de la manutenció de materials
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al
risc d’accident derivat de dita activitat.
2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.
4art.- Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la
seva posada en obra.
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en
lloc de portar-los d’un en un.
6è.-No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta
ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de
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temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció.
7è.-Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
2on.- Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
4art.- Mantenir l’esquena dreta.
5è.-Subjectar l’objecte fermament.
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
8è.-Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris
preventius:
a.Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
b.Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la
càrrega.
c.Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
d.Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter
aixecat.
9è.-És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.

16 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats,
el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig,
Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al
conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES.

17 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes,
pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a
col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE.
Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui
conegut o convingut per l’equip.

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i
que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna
s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i
Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.

15 MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o
simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials,
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun
dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta
obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.

148PL21470

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva
carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES.
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18 CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva
execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el
que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció
Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i
per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació
de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i
protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de
vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que
correspongui.
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció
implantats.
18.1 Normes de policia

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per
els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins
del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa
la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés
únicament a persones autoritzades.
Quan per les pròpies circumstàncies de l’obra, aquesta no es podrà delimitar i el contractista, almenys
haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les
entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos.
18.2 Àmbit d’ocupació de la via pública

Situació de casetes i contenidors

del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D.
1627/97.
18.3 Operacions que afecten l’àmbit públic

Entrades i sortides de vehicles i maquinària.
Vigilància

Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada
i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents.

Aparcament

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni
maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra
quan existeixi zona d’aparcament a la calçada.

Camions en espera

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els
camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora
de l’obra.
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació
dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa
Descàrrega

La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, serà mecànicament fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi
d’evitar pols.

Apilament

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si
és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament.
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran
directament sobre camions per a la seva evacuació immediata.

Evacuació

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb
una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà
a un abocador autoritzat.

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a
garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en
compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura i la zona de pas de vianants o
vehicles.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona
propera a l’obra. Es col·locarà la senyalització corresponent.
La zona reservada per parc de maquinària, acopi de residus, acopi de terres i material de l’obra
estarà ubicada en una zona òptima per a tal funció (mínima sensibilitat ambiental) i amb un baix risc de
contaminació per vessament i es minimitzarà l’alteració geomorfològica del terreny.
El seu emplaçament es grafia en el plànol núm. 06 del present document.
Pel que fa al parc de maquinària aquest únicament tindrà la funció d’aparcament de la maquinària,
qualsevol operació de manteniment, reparació etc.. es realitzarà en tallers mecànics, mai en la zona de
treball o parc de maquinària.

18.4 Neteja i incidència sobre l’ambient que afecten l’àmbit públic

Neteja
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o
deixalles.
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida
dels camions de l’obra.

Canvis de la Zona Ocupada

Sorolls. Horari de treball

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.
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Pàg. 11 de 14

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORES DE RESTAURACIÓ DE LA CONNECTIVITAT PER L’HERPETOFAUNA A L’AVINGUDA DEL MAS ORIOL AL SEU PAS SOBRE EL REC DEL MAS ORIOL. TM DE PALAU-SAVERDERA
Annex 04. Estudi de seguretat i salut

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que
estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament
autoritzades per l’Ajuntament.
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir
sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns
treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.
Pols
Es regaran les pistes de circulació de vehicles.
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.
18.5 Residus que afecten l’àmbit públic

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents
tipus de residus que es puguin generar a l’obra.
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant
que ho comprenen i ho compleixen.
18.6 Circulació de vehicles i vianants que afecten l’àmbit públic

c.Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils,
en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
d.En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle
de les obres.
e.En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir
una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en
corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir
accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes
de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de
desnivells, etc..,).
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.
Manteniment
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplaçament i dificulti la seva subtracció.
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència,
evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.
Els passos i itineraris es mantindran nets.

Senyalització i protecció

Retirada de senyalització i abalisament

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3.

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o
la part d’obra que exigís la seva implantació.

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les següents dimensions mínimes:

19 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de
l’amplada de la vorera existent.

19.1 Riscos de danys a tercers

L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40
m).

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes
annexos que en depenguin són els següents:
Invasió de la calçada.

Enllumenat i abalisament lluminós

Caiguda al mateix nivell.

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat
públic.

Atropellaments.

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal,
com per als elements d’abalisament.

Caiguda d'objectes.

Col·lisions amb obstacles.

Abalisament i defensa
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus
TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements
d’abalisament i defensa:
a. En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.

19.2 Mesures de protecció a tercers

Quan sigui necessari ocupar la calçada durant l’execució del treballs, es canalitzarà el trànsit de
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb la col·locació de senyals de trànsit que
avisin als vehicles de la situació de perill.

b.En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos
provisionals per a vianants.
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20 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:

Avaluació dels riscos per a la seguretat i salut en el treball i planificació de les activitats preventives.
Mesures de protecció i prevenció a adoptar.

Incendi, explosió i/o deflagració.

Resultats dels controls periòdics de les condicions de treball i de les activitats dels treballadors.

Vents.

Pràctica dels controls de l’estat de salut dels treballadors.

Inundació.

Relació d’accidents de treball i malalties professionals que causen incapacitat superior a un dia.

Col·lapse estructural per maniobres fallides.
Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:
1.Ordre i neteja general.
2.Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
4.Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.Punts de trobada.
6.Assistència Primers Auxilis.

A més, l’Adjudicatari haurà d’elaborar i conservar la següent documentació:
Formació dels treballadors
Certificats de cursos en matèria preventiva impartits per empreses externes.
Certificats de cursos en matèria preventiva impartits per personal de l’empresa.
Plans de formació de Prevenció de Riscos Laborals.
Fitxa registre i control.
Aptitud mèdica dels treballadors
Tipus de control realitzat i relació de treballadors als que se’ls ha practicat.
Metodologia i protocols aplicats.
Periodicitat.
Conclusions o resultats dels mateixos, però no el contingut de la informació mèdica que és de
caràcter confidencial.
Equips de Protecció Individual (EPI’s)

21 MODEL DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ A L’OBRA

Fullet informatiu i manual d’intruccions del fabricant.

21.1 Responsables de la Prevenció a l’Obra

Fitxa de registre i control de les operacions de manteniment.

Tant el Contractista com el Subcontractista tenen la consideració de empresari als efectes previstos en la
normativa de prevenció de riscos laborals i com a tals han de complir amb les obligacions derivades del
deure general de prevenció de tot empresari i amb les obligacions específiques que estableix la
legislació vigent.

Justificant del lliurament del equip i les instruccions relatives a la seva utilització i manteniment amb
el corresponent vaig rebre.
Justificant de la informació i formació proporcionades al treballador amb els riscos del lloc i ús del
EPI.
Autorització d’utilització de maquinària

21.2 Presencia de Recursos Preventius

La preceptiva presencia de Recursos Preventius serà d’aplicació a cada contractista i serà necessària als
casos del apartat 19 del present annex.
Com ja s’ha comentat, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i
salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu són les
de poda.
21.3 Documentació

De forma general les obligacions documentals que té l’empresa en quant a les activitats preventives
estan recollides en la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. Existeixen altres requisits
documentals derivats de les múltiples disposicions en matèria de seguretat i salut existents, que venen a
ampliar i completar el deure general de documentació recollit per la Llei.

Manual d’instruccions de l’equip.
Resultat de les comprovacions inicials i revisions periòdiques efectuades.
Marcatge CE / Declaració de conformitat.
Informes relatius al compliment del RD 121/97.
Justificant de la informació i formació proporcionades al treballador amb els riscos del lloc i ús de
l’equip.
Coordinacions d’Activitats Empresarials
La empresa titular presentarà un document d’informació a la resta d’empreses sobre els riscos
existents, mesures d’emergència i mesures preventives a adoptar. En cas de subcontractació de
l’activitat, documentació justificativa del compliment per part de les subcontractes de les normes de
prevenció.

En particular, a l’article 23 de la Llei 31/1995 es concreta que documentació ha d’elaborar i conservar,
estant a disposició de les Autoritats corresponents:

148PL21470

Pàg. 13 de 14

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORES DE RESTAURACIÓ DE LA CONNECTIVITAT PER L’HERPETOFAUNA A L’AVINGUDA DEL MAS ORIOL AL SEU PAS SOBRE EL REC DEL MAS ORIOL. TM DE PALAU-SAVERDERA
Annex 04. Estudi de seguretat i salut

21.4 Reunions de Seguretat

Seran les necessàries per a que el Coordinador de Seguretat tingui coneixement i pugi coordinar l’obra.
21.5 Preus i forma de pagament de la seguretat

Tant els preus com la forma de pagament de la seguretat serà tal i com estipulin els contractes
d’execució d’obres de Infraestructures.cat.
21.6 Sancions per incompliments

Es sancionaran el incompliments en matèria de Seguretat i Salut segons els contractes d’execució d’obres
de Infraestructures.cat.

22 SIGNATURA
Palau-saverdera, agost de 2021
AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT

FARRERO
SOLES JOSEP Sr. Josep Farreró i Solés
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DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

1
1.1

Objecte

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar
per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva,
Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors,
així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de
qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en
aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes
d’aplicació:
Tots aquells continguts al:
Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental
d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves
obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘.
Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo’‘.
La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.
1.2

Documents que defineixen l’estudi de seguretat i salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de
formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser
coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que
comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els següents documents:
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o
que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que
puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per ferho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als
assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions
tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva
eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives.
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries
aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així
com les prescripcions que s'hauran
de complir en relació amb les
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i
equips preventius.
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió
de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les
especificacions tècniques necessàries.
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o
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projectats.
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de
Seguretat i Salut.
1.3

DEFINICIÓ I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

2

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats
a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) :
1.Evitar els riscos.

Compatibilitat i relació entre els esmentats documents

2.Avaluar els riscos que no es poden evitar.

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i
recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la
fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on
la mateixa es tingui que materialitzar.

3.Combatre els riscos en el seu origen.
4.Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de
treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu
específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat
modificacions degudament autoritzades.

5.Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
6.Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la
Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els
Pressupostos Parcials.

7.Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització
de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al
treball.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà
al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en
base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun
document contractual.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de
Seguretat i Salut.
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença
el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals.
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i
Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu
al Contracte.

8.Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
9.Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

2.1

Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o
jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb
recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació,
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:
1.Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui
necessari o es cregui convenient.
2.Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les
modificacions pertinents.
3.Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.
4.Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat
i Salut en fase d'execució material de les mateixes.
5.La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les
seves responsabilitats.
6.Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i
autoritzacions administratives.
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7.El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.
2.2

Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de
novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix
l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a
les obres de construcció:
a.El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

Coordinador de seguretat i salut

b.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.

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació
acadèmica en Construcció.

c.La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d.El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin
afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa/Direcció d’Execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

e.La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració
del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.

g.L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el
R.D. 1627/1997, són les següents:

h.L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de
dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

f.La recollida dels materials perillosos utilitzats.

i. La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.

-Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en
consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la
L.31/1995), i en particular:

j. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en
l'obra o a prop del lloc de l'obra.

a.Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar les
diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament.

3.Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que
s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la
designació de Coordinador.

b.Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball.
-Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i
Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.

4.Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals.

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic,
així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de
Seguretat i Salut.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D.
1627/1997, són les següents:
1.Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :
a.En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament.
b.En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.
2.Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes
i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció
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5.Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
6.Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en
col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra.
Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió
constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió
executiva que calgui.
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes,
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.
2.3

Projectista

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma
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coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de
Seguretat i Salut designat pel Promotor.

7.Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut
executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics,
cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

8.Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:
1.Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per
integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives,
tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball
durant l'execució de les obres.
2.Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.
2.4

Director d’obra

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i
les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el
Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de
la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra,
contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel
Promotor.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:
1.Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura
projectada a les característiques geotècniques del terreny.
2.Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció,
ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència
de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i
disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva
i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut.
3.Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència
les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.
4.Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la
Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives
contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.
5.Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i
Salut del contractista.
6.Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que
siguin preceptius.
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9.Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i
Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.
2.5

Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes

Definició de Contractista:
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant
el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el
seu Estudi de Seguretat i Salut.
Definició de Subcontractista:
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:
1.El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i compromisos
del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del
Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la
sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i
exigides en el Projecte
2.Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que
l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.
3.Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista,
en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitat
adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra.
4.Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.
5.Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits
establerts en el Contracte.
6.Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del
Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva
especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del
Coordinador de Seguretat.
7.El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.
8.Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
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9.Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10
del R.D. 1627/1997:
a.Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
b.Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les
obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article
24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i
també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant
l'execució de l'obra.
c.Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures
que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.
d.Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.
10.Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat.
11.A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es
derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
12.El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos
laborals per part de les empreses Subcontractistes.
13.Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.

19.Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el
seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la
normativa legal vigent.
20.El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així
com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat,
així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i
capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels
treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes
i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i
neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides,
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre
d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures
auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest
centre de treball.
21.El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i
hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona
de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el
treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte,
s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre
requisit formal.
22.L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament
del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides
de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.

15.Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

23.El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels
danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per
negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra.

16.El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar
la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.

24.Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.

17.El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà
creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà
exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic,
Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació
de representació del Contractista a l'obra.

25.En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador
i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra,
Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei
de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar
al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits
previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.

14.El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han
establert entre ells els medis necessaris de coordinació.

18.El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats
preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.
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26.Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del
seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels
propis treballadors Autònoms.

4.Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert.

27.També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones
de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra.

5.Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de
treball per part dels treballadors.
6.Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de
protecció individual per part dels treballadors.

28.El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en
previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal
d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.

7.Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut
durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.

29.El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització
escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.

8.Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):

30.La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres
casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a
càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per
l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la
idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.
31.Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció
Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent
o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la
Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de
forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.
32.El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de
certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de
l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".
2.6

Treballadors autònoms

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment
davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o
instal·lacions de l’obra.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:

a.La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.
b.Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar
equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions
d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que
s'ha de prevenir i l'entorn del treball.
2.7

Treballadors

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un
contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a
l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions
d’aquell.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:
1.El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
2.El deure d'indicar els perills potencials.
3.Té responsabilitat dels actes personals.
4.Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
5.Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals.

1.Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del
R.D. 1627/1997.

6.Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.

2.Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997,
durant l'execució de l'obra.

7.Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels
seus companys o tercers aliens a l'obra.

3.Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article
29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

8.Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes
especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva
permanència a l’obra.
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DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

3
3.1

Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat
i Salut per aquesta obra serà el següent:
1.Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
2.Bases del Concurs.
3.Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat
i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.
4.Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
5.Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
6.Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat,
redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel
Coordinador de Seguretat.
7.Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
8.Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
9.Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per
l’obra en qüestió.
10.Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o
Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats
amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el
Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions
pertinents.

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter
contractual que si s’hagués recollit en tots.
Vigència de l’Estudi de Seguretat i Salut
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per
l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració
expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de
Seguretat i Salut del Contractista.
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts
contractants.
3.2

Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de
l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis,
mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al
R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a
l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment
aquest Pla de Seguretat i Salut .
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els
continguts que en cada cas s’indiquen.
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant:
Ubicació dels serveis públics.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà
que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat
pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà
responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament
inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.

Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o
contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat
Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la
intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com
si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de
Seguretat i Salut.

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes
en funció del seu pla d’execució real. Indicant:
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Acotat del perímetre del solar.
Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.
Edificacions veïnes existents.
Servituds.

Tancament del solar.
Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra:
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Llocs destinats a apilaments.

Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.

Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.

Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.

Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de
circulació.

Altres.

Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat.

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*)

Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.

Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes.

Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.

Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades.
(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua.

Altres

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.
Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes.
Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales.
Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de
llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats.
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:
Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
Escales provisionals.
Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.

3.3

El ‘Llibre d’Incidències’

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament
de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels
Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte
a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a
la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores.

Abalisament i senyalització de zones de pas.
Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys.
Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.
Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb
risc de caigudes d’altura.
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment
posterior de l’obra executada (*).
Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
Bastides especials.
Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació
d’equips.
Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables.
Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció Col·lectiva.
Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis.
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3.4

Caràcter vinculant del Contracte o document del ‘Conveni de Prevenció i Coordinació’ i
documentació contractual annexa en matèria de Seguretat

El conveni de prevenció i coordinació subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista,
Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical
Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del
mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a
l’efecte, segons procedeixi.
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec,
junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen
l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el
Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin
expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o
efecte algun.
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el
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Contractista.

Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos,
llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts
afectades.
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat,
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit
per la llei.
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu
d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció.

4

NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i
vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista,
no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter
tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.

Textos generals
Convenis col·lectius.
“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de mayo
de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2
de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”.
Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D.
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.
“Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9
de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de
1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27
de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre
(BOE 29 de diciembre de 1994)”.
“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de
marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2
de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE
23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de
mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de
agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril
de 2003)”.
“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.
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1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”.

“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de
julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de
1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D.
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“.
“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.
“Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987
(BOE 29 de diciembre de 1987)”.
“Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra
(BOE de 23 de noviembre de 1990)”.
“Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.
“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio
de 1995)”.
“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26
de septiembre de 1995)”.
“Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de
1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D.
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de
mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril
de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de
octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”.
“Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”.
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 24 de
octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre
2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE
25 de agosto de 2007)”.
Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de
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construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo
temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”.
“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de
1999)”.
“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”.
“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3,
MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”.
Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”.
“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.
“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.
“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10
de enero de 2004)”.
Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de
laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).
Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de
prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de
designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004).
“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de
julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
(BOE de 13 de noviembre de 2004)”.
“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego”.
“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas”.
“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”.
“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.
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“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de
carreteras del Estado”.
“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250
de 19 de octubre)”.
“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de
marzo de 2007)”.
“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de
agosto)”.
Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per
intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).
“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas,
aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”.
Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva
publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).
“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”.
“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4
de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”.
“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”.
“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la
seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de
agosto de 2009)“.
''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).''
''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
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evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo
que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de
barbacoa y compuestos organoestánnicos).''

“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”.
Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.

''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).''

“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
(BOE de 18 de junio de 2003).

''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8
de junio de 2010).''

“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”.
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.

''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que
los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).''
''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE
279 de 18 de novimebre de 2010).''
“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.”
“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”

“Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de
2006)”.
“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.
“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de
noviembre de 2007)”.
Incendis

“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.”

Ordenances municipals.

“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público.”

“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per
“Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999
(BOE de 5 de agosto de 1999)”.

Condicions ambientals
Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).
Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància
mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10
de juliol de 1987).
“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”.
“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de
1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.
“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de
1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.
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Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per
Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de
2003).
“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18
de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm.
37 de 12 de febrero”.
Instal·lacions elèctriques
“Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de
diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de
setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”.
“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978,
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.
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Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les
distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).
“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”.
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).
“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”.
Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).
“Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de
septiembre de 2002)”.
“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula
el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.
“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que
se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo
de 2008)”.
“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09
Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”.
Equips i maquinària
“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.
“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores
para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE
de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real
Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.
“Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de
1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE
de 28 de noviembre de 1990)”.
“Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE
de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de
septiembre de 1997)”.
“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de
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manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.
“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación
de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real
Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de
2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.
“Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la
que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”.
“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”.
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos
de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”.
“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de
agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.
“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de
septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de
2008)”.
“Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25
septiembre de 1998)”.
“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se
modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de
presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”.
“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por
el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de
productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”.
“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997,
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.
“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.
“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de
la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre
equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE,
84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”
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Instruccions Tècniques Complementaries:
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de
mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983
(BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de
1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de
10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre
de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”.
“Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de
1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de
máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”.
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003
(BOE 17 de julio de 2003)”.

protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”.
Normes Tècniques Reglamentàries.
Senyalització
“Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997
(BOE 23 de abril de 1997)”.
“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación
de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”.
Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.
Diversos

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles
autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.

“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de
1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de
1994)”.

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de
abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.

“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.

“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE
de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de
2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada
per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden
PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo
de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”.

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio
de 1989)”.

Equips de protecció individual
“Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D.
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de
mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la
“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución
de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998
(BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de
1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7
de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”.
“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado
por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.

“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de
diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de
2002)”.
“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986
sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion
de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de
14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999
(BOE de 25 de mayo de 1999)”.

“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.

“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4
de enero de 2007)”.

“Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la
norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos,
ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de

“Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el
registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de
agosto de 2007)”.
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Convenis col·lectius.

de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de
Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en
els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el
text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268
de 6 de noviembre de 2009).”
''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos,
aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).''

5.4

CONDICIONS ECONÒMIQUES

5
5.1

Criteris d’aplicació

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per
conseqüent, incorporat al Projecte.
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt
de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements,
amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els
casos d’elements o operacions de difícil previsió.
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i
Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import
total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el
pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del
mateix.
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i
Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes
especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars
d’Utilitat Preventiva (MAUP).
5.2

Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment
d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat
i Salut del Contractista per cada obra.
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte
d’obra.
5.3

Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres.

Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a
criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors
Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents
Penalitzacions:
1.-

MOLT LLEU

:

3% del Benefici Industrial de l’obra contractada

2.-

LLEU

:

20% del Benefici Industrial de l’obra contractada

3.-

GREU

:

75% del Benefici Industrial de l’obra contractada

4.-

MOLT GREU

:

75% del Benefici Industrial de l’obra contractada

5.-

GRAVÍSSIM

:

Paralització dels treballadors +100% del Benefici
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua
d’homologació com Contractista, per la mateixa
Propietat, durant 2 anys.

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6
6.1

Previsions del Contractista a l’aplicació de les Tècniques de Seguretat

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas,
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra.
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i
Operatives de Seguretat:
Tècniques analítiques de seguretat
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la
recerca de les causes.
Prèvies als accidents.
-Inspeccions de seguretat.
-Anàlisi de treball.
-Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
-Anàlisi del entorn de treball.
Posteriors als accidents.
-Notificació d'accidents.
-Registre d'accidents

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des
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Investigació Tècnica d'Accidents.

7.Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

Tècniques operatives de seguretat.
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes
corregir el Risc
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre
El Factor Tècnic:
-Sistemes de Seguretat
-Proteccions col·lectives i Resguards
-Manteniment Preventiu
-Proteccions Personals
-Normes
-Senyalització
El Factor Humà:
-Test de Selecció prelaboral del personal.
-Reconeixements Mèdics prelaborals.
-Formació
-Aprenentatge

6.3

Condicions Tècniques dels Òrgans de l’Empresa Contractista competent en matèria de
Seguretat i Salut

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut
de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de
referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama
general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres.
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot
cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical
de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de
la seva important missió.
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haurà
de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra.
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva,
així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la
seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions.

-Propaganda
-Acció de grup
-Disciplina
-Incentius
6.2

Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents
tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura
empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present
Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants:
1.Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.
2.Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
3.Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
4.Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
5.Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
6.Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
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6.4

Obligacions de l’Empresa Contractista competent en matèria de medicina del treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el
control d'existències.
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada
de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic
d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques.
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a
mínim un reconeixement periòdic anual.
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per
Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les
matèries de la seva competència:
Higiene i Prevenció al treball.
Medicina preventiva dels treballadors.
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Assistència Mèdica.
Educació sanitària i preventiva dels treballadors.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O
MÀQUINES-FERRAMENTES

Participació en comitè de Seguretat i Salut.

Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes

Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.
6.5

Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l’obra

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se
en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un
altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es
formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat.

Definició
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una
aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i
accionament d’un material.
El terme equip i/o màquina també cobreix:
Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament.

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui
que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola.

Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en
condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un
tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta.

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho
aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra,
aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del
Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar
d’Utilitat Preventiva (MAUP).

6.6

Competències de Formació en Seguretat a l’obra

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són
traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells
d'elevació.
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al
seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

Característiques
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització,
així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en
les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin
d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben
visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:
Nom del fabricant.
Any de fabricació, importació i/o subministrament.
Tipus i número de fabricació.
Potència en Kw.
Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix.
Condicions d’elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o MàquinesFerramentes
Elecció d’un Equip
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.
Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘:
Emmagatzematge i manteniment
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Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i
contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable
tècnic, delegat per l’usuari.
Normativa aplicable
Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en
vigor
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea
Directiva fonamental.
-Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels
Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives
del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de
14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220,
de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat
pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95.
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.
Excepcions:

-Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.
-Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins
l’1/1/97.
-Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03
-D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
-Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
Altres Directives.
-Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels
Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió
(D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

-Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels
Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada
per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i
93/68/CEE.
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel
Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97.
-Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels
Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89),
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm.
L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE,
de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial
Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96
(B.O.E. de 3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el
4/4/96.
-Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels
Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la
Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat
pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada
en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.
-Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes
potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94).
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.
-Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de
les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.
-Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic,
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió
sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció.
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial
de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92)
i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).
Entrada en vigor: En funció de cada directiva.
Sobre utilització de màquines i equips per al treball:
-Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i
de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L
393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E.
Núm. L 335/28, de 30/12/95).
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).
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Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex
II, que entren en vigor el 5/12/98.
Normativa d’aplicació restringida
-Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1
del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o
sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91).
-Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIEAEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de
manutenció (B.O.E. de 9/6/89).
-Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E.
de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada
per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)
-Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues
Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).
-Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció,
referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).
-Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).
-Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.
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H – PARTIDES D’OBRA DE SEGURETAT i SALUT
H1 – PROTECCIONS INDIVIDUALS i COL·LECTIVES EN EL TREBALL
H14 – PROTECCIONS INDIVIDUALS
1. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H1411111, H1431101, H1432012, H1445003, H145E003, H147D102, H147N000, H148D900.
2. DEFINICIÓ i CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que
puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat
a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
Proteccions del cap
Proteccions per a l'aparell ocular i la cara
Proteccions per a l'aparell auditiu
Proteccions per a l'aparell respirarori
Proteccions de les extremitats superiors
Proteccions de les extremitats inferiors
Proteccions del cos
Protecció del tronc
Protecció per treball a la intempèrie
Roba i peces de senyalització
Protecció personal contra contactes elèctrics
Resten expressament exclosos:
La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut
o la integritat física del treballador
Es equips dels serveis de socors i salvament
Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre
Els EPI dels mitjans de transport per carretera
El material d'esport
El material d'autodefensa o de dissuasió
Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de:
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Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.

Treballs amb explosius

Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador.

Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport

Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.

Manteniment d'obres i instal·lacions industrials

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents.
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la
contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors,
organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització
simultània de diversos EPI, amb els següents continguts:
Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI

Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, aparells
o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o
brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes
i adorns sortints.
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l'ús de cobriment
de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu
interior).

Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari
Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periòdiques

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:

Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant

La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o
viseres.

Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de:
La gravetat del risc

Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats:

El temps o freqüència d'exposició al risc

Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.

Les condicions del lloc de treball

Acció de pols i fums.

Les prestacions del propi EPI

Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.

Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se

Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.

L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en
contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic.

Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
Enlluernament
S'han de tenir en compte els aspectes següents:

L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i
informació que al respecte haurà rebut l'usuari.

Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i
ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat

L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar.

En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic

L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions
i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia.
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.
PROTECCIONS DEL CAP:
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el cap, serà
perceptiva la utilització de casc protector.
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes.
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:
Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en
altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició
Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars
Obres en foses, rases, pous i galeries
Moviments de terra i obres en roca
Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
Utilització de pistoles per a fixar claus
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En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser
perforades per a una millor ventilació.
Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus
panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat
transparent.
En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica
(tipus picapedrer) per impedir entelament.
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits
contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones.
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:
Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall
Treballs de perforació i burinat
Talla i tractament de pedres
Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte
Utilització de maquinària que generen encenalls curts
Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica
Treball amb raig projector d'abrasius granulars
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Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius

Pols, fums i boires

Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid

Vapors metàl·lics i orgànics

Activitats en un entorn de calor radiant

Gasos tòxics industrials

Treballs que desprenen radiacions

Monòxid de carboni

Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió

Baixa concentració d'oxigen respirable

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per
encebada intempestiva de l'arc elèctric.

Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos
d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen

Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant
(l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre
resistent a la temperatura que haurà de suportar.

Pintura amb pistola sense ventilació suficient

Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de
soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a
facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós.
No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de
soldar.
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir
les pantalles de cap de tipus regulables.
Característiques dels vidres de protecció:
Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre
per a garantir una absorció lumínica suficient
En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de
les ulleres de picapedrer.
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:
Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit
Treballs de percussió
Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot
cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de
protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar.
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars
amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars.

Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre's pols
Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram
Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del
fluid frigorífic
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una concentració mínima
del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta
concentració de tòxics en suspensió.
Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús
i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de
cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any.
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la
ingestió de llet o qualsevol altra solució "tradicional".
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents activitats:
Treballs de soldadura
Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc.
Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins
Treballs amb risc elèctric
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les
característiques o riscos del treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.

Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de
goma, plàstic, cera mal·leable o cotó.

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:

Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la
compatibilitat dels diferents elements.

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat
de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat:

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.

Calçat de protecció i de seguretat:

PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos:
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Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.
Treballs en bastides
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Obres de demolició d'obra grossa
Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat
Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge
Construcció de sostres
Treballs d'estructura metàl·lica
Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
Treballs de transformació de materials lítics
Manipulació i tractament de vidre
Revestiment de materials termoaïllants
Prefabricats per a la construcció.
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
Construcció de sostres
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
Treballs en bastides
Muntatge de peces prefabricades
Treballs en pals i torres
Treballs en cabines de grues situades en altura
Aquests cinturons compliran les següents condicions:
Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que
comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de
5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys
Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes
mitjançant reblons
La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm
Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com
per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda

Activitats sobre i amb masses ardents o fredes

La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en
fusió:

Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la
corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles.

Soldadors
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a
la unió del cos al bloc del pis.

El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que
persisteixi el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat
per part del receptor.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats:

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la
puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i
realització d'estructures o enderrocs.

Peces i equips de protecció:

Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap
element metàl·lic.

Manipulació de vidre pla

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se'n ràpidament del
calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents.
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un
alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable
l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l'interior o
incorporades en el calçat des d'origen.

Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius
Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent
Treballs de rajat de sorra
Treballs en cambres frigorífiques
Roba de protecció anti-inflamable:
Treballs de soldadura en locals exigus
Davantals antiperforants:
Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de
cuir, cautxú o teixit ignífug.

Treballs de soldadura.

En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa
davant d'aquestes.

Treballs de fosa i emmotllament.

PROTECCIONS DEL COS:
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús de cinturó de
seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès).
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Treballs de forja.

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les
següents condicions:
Què no obstaculitzin la llibertat de moviments

Pàg. 23 de 26

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORES DE RESTAURACIÓ DE LA CONNECTIVITAT PER L’HERPETOFAUNA A L’AVINGUDA DEL MAS ORIOL AL SEU PAS SOBRE EL REC DEL MAS ORIOL. TM DE PALAU-SAVERDERA
Annex 04. Plec de prescripcions tècniques

Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor

5. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

Facilitat de ventilació

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable
la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents
característiques:
Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
Facilitat de ventilació
Que siguin visibles a temps pel destinatari

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de
Tecnología y Seguridad Industrial.
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de
Industria y Tecnología.

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en
funció de les següents activitats:

H – PARTIDES D’OBRA DE SEGURETAT i SALUT

Treballs de muntatge elèctric

H1 – PROTECCIONS INDIVIDUALS i COL·LECTIVES EN EL TREBALL

Treballs de manteniment elèctric

H15 – PROTECCIONS COL·LECTIVES

Treballs d'explotació i transport elèctric
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir
roba sense accessoris metàl·lics.
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al
foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat.
3. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les
instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un
responsable delegat per l'emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.
4. UNITAT i CRITERIS D’AMIDAMENT
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

1. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H152U000, H153A9F1, HBB20005, HBBAA005, HBBAB115, HBBAF004, HM31161J.
2. DEFINICIÓ i CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de
forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es
troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les
persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció.
S'han considerat els tipus de protecció següents:
Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:
Protecció de forats verticals amb vela de lona
Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants
Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres
Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta
Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè
Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes
Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta
Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat
Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment
Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:
Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura
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Barana de protecció a la coronació d'una excavació

seguretat suficient.

Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada
Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol

BARANES DE PROTECCIÓ:

Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
Línia per a subjecció de cinturons de seguretat

rotecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre
la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m.

Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts

Ha d'estar constituïda per:

Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma

Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural

Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla

Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant.

Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora
Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes

Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada),
rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m.

Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres

Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.

Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació
Anellat per a escales de ma
Marquesina de protecció accés aparell elevadors
Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un
element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:

Pantalla de protecció front al vent

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1,
col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i
subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció.

Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol

Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre.

Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics

Elements de protecció en l'ús de maquinaria
Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors
exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines
Eines i/o per tercers, exposats a aquests.
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament,
posant en perill la seguretat de persones o bens.

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que
caigués no es dones un cop amb l'estructura.
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de
diàmetre.
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació.
Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer
encastades als sostres.

Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els
elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en
condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC.

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:

Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant
del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar
algun EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en
fer aquestes operacions.

L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i al
pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una
deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció.

Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s'hauran
d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims
possibles.

3. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que
comprometin l'eficàcia de la seva funció.

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista,
fabricant i/o subministrador.

Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós,
l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a
l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels
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S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles
caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.

Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades al
risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers.
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treballadors.
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat l'activitat.
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es
realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant.
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva o
hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la
edificación
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de
instalación.

Palau-saverdera, agost de 2021
AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT

BARANES DE PROTECCIÓ:
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció
col·lectiva.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a una
alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el
cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra).

FARRERO
SOLES JOSEP Sr. Josep Farreró i Solés
Enginyer Agrònom. Col·legiat núm. 658
MEDIS, Enginyeria Ambiental i Agroindustrial, SLP

4. UNITATS i CRITERIS D’AMIDAMENT
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
5. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación
de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
estados miembros sobre máquinas.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27
de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE,
sobre máquinas.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.
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ANNEX 05. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
La justificació de preus d’aquest projecte és basa en el banc de preus d’obra civil de
INFRAESTRUCTURES.cat 2020, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat.
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobre costos per obres de
petit import, així com els sobre costos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient.
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que
s’aplica a la justificació de preus.
El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del : 5%

148PL21470
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PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORES DE RESTAURACIÓ DE LA CONNECTIVITAT PER L’HERPETOFAUNA A L’AVINGUDA DEL MAS ORIOL AL SEU
PAS SOBRE EL REC DEL MAS ORIOL. TM DE PALAU-SAVERDERA

DOCUMENT I. MEMÒRIA i ANNEXES
ANNEXES:

ANNEX 06. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORES DE RESTAURACIÓ DE LA CONNECTIVITAT PER L’HERPETOFAUNA A L’AVINGUDA DEL MAS ORIOL AL SEU PAS SOBRE EL REC DEL MAS ORIOL. TM DE PALAU-SAVERDERA
Annex 06. Pressupost per al coneixement de l'administració

ANNEX 06. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris que figuren el quadre de preus, tal com es
desenvolupa en el document núm. IV, i tenint en compte les partides alçades, s’obté el següent Pressupost
d’Execució Material:
TREBALLS PREVIS
Esbrossada
MOVIMENT DE TERRES
Excavació
Rebliment amb material granular
Feltre geotèxtil
Rebliment al darrera d’alçats de murs i estreps de formigó
TANCAMENT ESPECÍFIC HERPETOFAUNA
Tanca permanent d’acer galvanitzat
CARTELLS INFORMATIUS
Placa o rètol de lames d’acer galvanitzat
Suport de fusta de pi
MESURES PREVENTIVES i CORRECTORES AMBIENTALS
Sembra manual de plantes herbàcies
SEGURETAT i SALUT
Equips protecció individual
Sistemes de protecció col·lectiva
Implantació provisional del personal d’obra
SEGURETAT i DESVIAMENT DE TRÀNSIT
Seguretat vial
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

81,12

.-€

81,12
3.204,54

.-€
.-€

981,91
1.472,12
654,94
95,57
12.628,14
12.628,14
632,06
552,12
79,94
432,00
432,00
705,84
227,06
315,73
163,05
600,00
600,00

.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€
.-€

18.283,70

.-€

DESPESES GENERALS (13%)

2.376,88

.-€

BENEFICI INDUSTRIAL (6%)

1.097,02

.-€

SUBTOTAL

21.757,60

.-€

IVA (21%)

4.569,10

.-€

26.326,70

.-€

Expropiacions

0

.-€

SSAA

0

.-€

26.326,70

.-€

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE

TOTAL PRESSUPOST DE CONEIXEMENT PER L’ADMINISTRACIÓ

El pressupost estimat ascendeix a la quantitat de VINT-I-SIS MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB
SETANTA CÈNTIMS (26.326,70.-€).
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INTRODUCCIÓ
El present Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició, es redacta d’acord amb les
obligacions del productor de residus establertes a l’article 4.1. del Real Decreto 105/2008, de 1
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, el
qual s’institueix com una peça fonamental de la política espanyola sobre Residus de Construcció i
Demolició (RCD). Aquest RD aplica el principi de responsabilitat del productor, el de prevenció de
residus i la responsabilitat de tots els agents que intervenen en la cadena de producció i gestió dels RCD
(promotors, projectistes, direccions facultatives, constructors, gestors, etc.).
Segons el RD 105/2008, el productor de residus, sense perjudici de les obligacions establertes per la
Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos modificada por la Ley 62/2003, i la normativa general de
residus autonòmica vigent, està obligat a disposar de la documentació la correcta gestió dels residus
generats a la seva obra. En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, haurà de constituir si
procedeix, la fiança o garantia financera que asseguri el compliment dels requisits establerts a
l’esmentada llicència, en relació als RCD de l’obra.
En relació amb el posseïdor (normalment, el contractista de les obres) de RCD, l’article 5 del RD
105/2008 estableix, les seves obligacions, indicant-ne, entre d’altres, que la persona física o jurídica
que executi l’obra té l’obligació de presentar a la propietat de la mateixa un pla per reflectir com
portarà a terme les seves obligacions en relació amb el RCD generats. El posseïdor dels RCD estarà
obligat pagar els costos de la gestió dels residus, així com a presentar al productor la documentació de
seguiment de la correcta gestió dels RCD generats durant les obres.

2

CLASSIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS RESIDUS
Des de un punt de vista conceptual, Residu de Construcció i Demolició és qualsevol substància o objecte
que, complint la definició de “residu” inclosa a l’article 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, es
genera en una obra de construcció i demolició. No obstant, realment la legislació existent limita el
concepte de RCD als residus codificats pel Catàleg de Residus de Catalunya (CER) aprovada per la
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, por la qual es publiquen las operacions de valorització y
eliminació de residus y la llista europea de residus. Al seu capítol 17 “RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIÓ (inclosa la terra excavada de zones contaminades)".
Aquest capítol es divideix en els següents grups:
-17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics.
-17 02 Fusta, vidre i plàstic.
-17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats.
-17 04 Mescles de metalls.
-17 05 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge.
-17 06 Materials d’aïllament i materials de construcció que contenen amiant.
-17 08 Materials de construcció a base de guix.
-17 09 Altres residus de construcció i demolició. Queden excloses les terres i pedres no contaminades
per substancies perilloses, els residus generats a les obres de construcció /demolició regulades per
una legislació específica i els residus generats a les Industries Extractives.
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En relació amb la tipologia de residus que es generarà, cal tenir present que el projecte del que forma
part aquest Estudi de Gestió de Residus, es tracta del PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORES DE
RESTAURACIÓ DE LA CONNECTIVITAT PER L’HERPETOFAUNA A L’AVINGUDA DEL MAS ORIOL AL SEU
PAS SOBRE EL REC DEL MAS ORIOL. TM DE PALAU-SAVERDERA. En aquest sentit, la majoria dels residus
que es generaran seran producte dels residus originats per envasos com són paper i cartró, plàstic i
fusta.

l’obra, i més concretament sobre el Pla de Gestió de Residus. D’aquesta manera qualsevol
treballador ha de conèixer les fraccions de residus de les quals es porta a terme segregació a
peu d’obra, la localització de les instal·lacions de recollida i separació de residus, així com
altra informació d’interès per una correcta gestió dels residus de l’obra.
Compromís contractual dels proveïdors de materials. Es recomana que els contractes de
subministrament de materials incloguin un apartat, en el que es defineixi clarament que el
subministrador dels materials i productes de l’obra, es farà càrrec dels embalatges de
transport fins a ella. D’alguna manera, es tracta de fer responsable del residu a qui l’origina.

Tot i que els residus de la construcció són específicament els inclosos dins del grup 17 de la Llista
Europea de Residus, es preveu que durant l’execució del projecte es generin altres tipus de residus que
restarien inclosos en altres capítols del CER, els quals també es valoren en el present Estudi de Gestió de
Residus. En el cas del present projecte s’han estimat residus que pertanyen al grup 15 01, corresponent
als Envasos. Segons siguin de substàncies perilloses o no es classificaran en residus inerts no especials o
residus inerts especials.
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Correcta identificació dels residus generats a l’obra. Els residus han de ser fàcilment identificables
per aquells que treballin amb ells i per la resta dels treballadors de l’obra. Per tant, els
contenidors de residus han d’estar correctament identificats, amb la seva descripció, tipologia i
característiques. Les etiquetes tindran la mida i disposició adequades de forma que siguin
visibles, intel·ligibles i perdurables, capaços de suportar el deteriorament dels agents
atmosfèrics i el pas del temps.

MESURES PER A LA REDUCCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA
A continuació es descriuen una sèrie de pautes, les quals s’hauran d’entendre com una estratègia per
part del posseïdor dels residus, per aconseguir la reducció de la generació de residus a l’obra.
Minimitzar i reduir la quantitat de matèries primes a utilitzar a l’obra.
És important preveure la quantitat de material que es necessita per l’execució de l’obra, un excés
de material, a més de resultar més car, és origen d’un major volum de residus sobrants
d’execució. També és important preveure l’acopi dels materials fora de zones de trànsit d’obra,
per assegurar el seu correcte manteniment i evitar així la generació de residus procedents del
seu trencament.
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MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA
Segons l’article 5.5 del RD 105/2008, s’ha de preveure una separació en obra de les següents
fraccions, quan de forma individualitzada per a cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació
pel total de l’obra superi les següents quantitats:
Formigó 80 T
Maons, teules i ceràmics 40 T

Fomentar la classificació dels residus per millorar la seva valorització i/o deposició controlada.

Metall 2 T

La recollida selectiva dels residus és útil per facilitar la valorització dels residus, així com per
millorar la seva gestió a l’abocador. Així doncs, una bona segregació dels residus seran
traslladats a les plantes de valorització i tractament pertinents, evitant transports innecessaris
degut a una excessiva heterogeneïtat del residu o per la presència de materials no admesos
pel gestor de residus.

Fusta 1 T

Elaborar criteris i recomanacions específiques per la millora de la gestió. És difícil realitzar una
gestió de residus eficaç sense conèixer les millors possibilitats per a la seva gestió. Es tracta,
per tant d’analitzar les condicions tècniques necessàries, i abans de l’inici dels treballs, definir
un conjunt de pràctiques per una bona gestió de l’obra, i que el personal haurà de complir
durant l’execució dels treballs.
Planificar l’obra segons les expectatives de generació de residus i la seva minimització i/o
reutilització.
Hauran d’identificar-se a cada una de les fases dels treballs, les característiques i les quantitats
dels residus que es generaran, per tal de fer una previsió dels mètodes més adequats per la
seva minimització o reutilització, i de les millors alternatives per la seva deposició.
Tots els agents que intervenen a l’obra hauran de conèixer les seves obligacions en relació amb la
gestió dels residus.
El personal de l’obra haurà de rebre tota la informació en relació amb el Pla de Medi Ambient de
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Vidre 1 T
Plàstic 0,5 T
Paper i cartró 0,5 T
Aquestes obligacions de separació seran exigibles per a les obres iniciades als dos anys de l’entrada en
vigor del RD. No obstant, d’acord amb la disposició final quarta del mateix RD, per a les obres
iniciades 6 mesos desprès de la seva entrada en vigor, s’ha de preveure una separació en obra de les
següents fraccions, quan de forma individualitzada per a cadascuna d’elles, la quantitat prevista de
generació pel total de l’obra superi les següents quantitats:
Formigó 160 T
Maons, teules i ceràmics 80 T
Metall 4 T
Fusta 2 T
Vidre 2 T
Plàstic 1 T

Pàg. 4 de 6

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORES DE RESTAURACIÓ DE LA CONNECTIVITAT PER L’HERPETOFAUNA A L’AVINGUDA DEL MAS ORIOL AL SEU PAS SOBRE EL REC DEL MAS ORIOL. TM DE PALAU-SAVERDERA
Annex 07. Estudi de gestió de residus

Paper i cartró 1 T
La separació dels residus es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels RCD. Si per problemes
d’espai físic no resulta tècnicament viable efectuar la separació en origen, el posseïdor podrà realitzar
la separació de fraccions a través de una planta de tractament de RCD autoritzada per l’ARC. En
aquest últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir la documentació que acrediti que el gestor de residus, en
el seu nom, ha complert les obligacions recollides en aquest apartat.

GESTIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU

5
5.1

No especials

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació;
contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.
Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i
el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de
l’espai de l’obra.
Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot
ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les
característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa
obra on s’ha produït.
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per
requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials)
cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un
gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit
controlat.
La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994,
de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret
161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a
l’abandonament.

runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny.
Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.
Terres no aptes. LER 170504
Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no
aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus.
S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta
bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es
reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra.
Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.
Contenidors de residus no especials
Ferralla. LER 170407
Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques en
estructures.
Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla,
cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió.
Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics.
Fusta. LER 170201
S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del
transport de materials (palets).
Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com a
residus especials i el seu codi és LER-170204.
S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb
destinació a un gestor autoritzat.
Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.
Paper i cartró. LER 150101
Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat.

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel
qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició.

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de
desembalatge.

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin
reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de
compostatge.

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en
varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008.

Plàstics. LER 170203

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari:

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables els
residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials barrejats.
S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.

Contenidor de residus inerts
Runes. LER 170107
Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes i
restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.
Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó,
maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la
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Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor
autoritzat.
PVC (Plàstics). LER 170203
Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat (no
es pot barrejar amb la resta de plàstics).
S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i
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fusteria de PVC.
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Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).
5.2

Els residus produïts durant l’execució del projecte són de tipus divers, però principalment provinents dels
envasos, i per tant tindran vies de gestió específiques en cada cas. Al quadre següent es resumeix la
proposta de gestió mitjançant reutilització, valorització o eliminació en funció del residu a tractar:

Especials

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i de
les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la salut
i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per
la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps;
altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això,
aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial.

RESIDU

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot
aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients
i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa
comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa
europea o en convenis internacionals.
Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors,
abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu.
Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de
demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest
motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la
data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més:

OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ PREVISTES

CODI DE LA
VIA

Paper i cartró

V11

Plàstic

V12

Fusta

V15

VIA DE GESTIÓ PROPOSADA
Valorització a través de
reciclatge
Valorització a través de
reciclatge
Valorització a través de gestor
i reciclador-reutilitzador

Taula 1. Proposta de gestió dels residus generats.
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SIGNATURA
Palau-saverdera, agost de 2021
AUTOR DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

FARRERO SOLES
JOSEP -

El codi d’identificació del residu.
El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus.
La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma).

Sr. Josep Farreró i Solés
Enginyer Agrònom. Col·legiat núm. 658
MEDIS, Enginyeria Ambiental i Agroindustrial, SLP

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne la
gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.
S’adoptaran les mesures següents:
El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.
S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb
aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la conservació fins
a la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i
senyalitzades.
Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.
Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol
vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials
absorbents a l'obra.
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ANNEX 07. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ i DEMOLICIÓ. PLEC
DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
1

I2R2. CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS ..................................................................................................... 3

2 I2R5. TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS ................................................................................................... 4
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1

I2R2. CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

Definició i condicions de les partides d’obra executades
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o
material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
Classificació dels residus en obra.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat:
-Formigó LER 170101 (formigó): >= 160 t.
-Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 80 t.
-Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 4 t.
-Fusta LER 170201 (fusta): >= 2 t.
-Vidre LER 170202 (vidre): >= 2 t.
-Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 1 t.
-Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 1 t.

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors,
han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:
Si es fa la separació selectiva en obra:
-Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen
substàncies perilloses).
-No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri,
PCB ni substàncies perilloses).
-Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que
contenen substàncies perilloses).

Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern):
-Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen,
mercuri, PCB ni substàncies perilloses).
-Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que
contenen substàncies perilloses).
-Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais
previstos a l’obra per a aquesta finalitat.
-Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin,
d’acord amb la separació selectiva prevista.
-Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.

RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s’han de separar.
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta.
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I2R5. TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.

2

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

Definició i condicions de les partides d’obra executades

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals.

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o
material d’excavació.

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.

S’han considerat les operacions següents:

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar
excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.

Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
Condicions del procés d’execució
Condicions del procés d’execució
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
Unitat i criteris d’amidament
Unitats i criteris d’amidament
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D’EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:

Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d’obra inclou totes les
corresponent.

despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre

En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’ abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008.
No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
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Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció.
LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
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ANNEX 08. REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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ANNEX 08. REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Fotografia 1. Inici del nou vial de connexió amb l’Avinguda del Mas Oriol, a l’alçada del nucli de Palau-saverdera.

Fotografia 2. Nou vial de connexió direcció a la urbanització de Mas Bohera.
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Fotografia 3. Nou vial de connexió direcció a la urbanització de Mas Bohera.

Fotografia 5. Vista del marge dret del nou vial de connexió direcció a la urbanització de Mas Bohera, a l’alçada de l’obra de fàbrica
del Rec del Mas Oriol.

Fotografia 4. Vista del marge esquerre del nou vial de connexió direcció a la urbanització de Mas Bohera, a l’alçada de l’obra de
fàbrica del Rec del Mas Oriol.

Fotografia 6. Vista aigües amunt del Rec del Mas Oriol, al marge dret del nou vial de connexió direcció a la urbanització de Mas
Bohera.
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Fotografia 9. Nou vial de connexió direcció al nucli de Palau-saverdera.
Fotografia 7. Vista de l’obra de fàbrica del Rec del Mas Oriol, aigües amunt.

Fotografia 8. Nou vial de connexió direcció a la urbanització de Mas Bohera.

Fotografia 10. Vista del marge dret del nou vial de connexió direcció al nucli de Palau-saverdera.
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Fotografia 11. Vista del marge dret del nou vial de connexió direcció al nucli de Palau-saverdera, a l’alçada de l’obra de fàbrica del
Rec del Mas Oriol.

Fotografia 12. Vista aigües avall del Rec del Mas Oriol, de l’obra de fàbrica al marge dret del nou vial de connexió direcció al nucli de
Palau-saverdera.
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ϭ͘Ϯ͘ϰ WĞƌƐŽŶĂůĚĞůĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
ϭ͘Ϯ͘ϱ KƌĚƌĞƐĂůĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
ϭ͘ϯ

^Z/W/M>WZK:d͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ 

ϭ͘ϰ

/E///M>^KZ^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ

ϭ͘ϰ͘ϭ /ŶƐƉĞĐĐŝſĚĞůĞƐŽďƌĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
ϭ͘ϰ͘Ϯ ŽŵƉƌŽǀĂĐŝſĚĞůƌĞƉůĂŶƚĞŝŐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
ϭ͘ϰ͘ϯ WƌŽŐƌĂŵĂĚĞƚƌĞďĂůůƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ
ϭ͘ϰ͘ϰ KƌĚƌĞĚ͛ŝŶŝĐŝĚĞůĞƐŽďƌĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ
ϭ͘ϱ

^EsK>hWDEd/KEdZK>>^KZ^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ

ϭ͘ϱ͘ϭ ZĞƉůĂŶƚĞŝŐĚĞĚĞƚĂůůĚĞůĞƐŽďƌĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ
ϭ͘ϱ͘Ϯ ƋƵŝƉƐĚĞŵĂƋƵŝŶăƌŝĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ
ϭ͘ϱ͘ϯ ƐƐĂŝŐƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ
ϭ͘ϱ͘ϰ DĂƚĞƌŝĂůƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ
ϭ͘ϱ͘ϱ ďĂƐƐĞŐĂŵĞŶƚƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ
ϭ͘ϱ͘ϲ dƌĞďĂůůƐŶŽĐƚƵƌŶƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ
ϭ͘ϱ͘ϳ dƌĞďĂůůƐĚĞĨĞĐƚƵŽƐŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ
ϭ͘ϱ͘ϴ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŝĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſĚĞĚĞƐǀŝĂŵĞŶƚƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ
ϭ͘ϱ͘ϵ ^ĞŶǇĂůŝƚǌĂĐŝſ͕ĂďĂůŝƐĂŵĞŶƚŝĚĞĨĞŶƐĂĚ͛ŽďƌĞƐŝŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ 
ϭ͘ϱ͘ϭϬ

WƌĞĐĂƵĐŝŽŶƐĞƐƉĞĐŝĂůƐĚƵƌĂŶƚů͛ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůĞƐŽďƌĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ 

ϭ͘ϱ͘ϭϭ

DŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐĚ͛ŽďƌĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ

ϭ͘ϲ

Z^WKE^/>/dd^^W/>^>KEdZd/^d͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ

ϭ͘ϲ͘ϭ ĂŶǇƐŝƉĞƌũƵĚŝĐŝƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ
ϭ͘ϲ͘Ϯ KďũĞĐƚĞƐƚƌŽďĂƚƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ
ϭ͘ϲ͘ϯ ǀŝƚĂĐŝſĚĞĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ
ϭ͘ϲ͘ϰ WĞƌŵŝƐŽƐŝůůŝĐğŶĐŝĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
ϭ͘ϲ͘ϱ WůăŶŽůƐĚ͛ŽďƌĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
ϭ͘ϲ͘ϲ ŽŶƚƌŽůĚĞƋƵĂůŝƚĂƚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
ϭ͘ϲ͘ϳ DŝƚũĂŶƐĚĞůĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂƉĞƌĂů͛ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
ϭ͘ϲ͘ϴ /ŶĨŽƌŵĂĐŝſĂƉƌĞƉĂƌĂƌƉĞůĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
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Pàg. 1 de 24

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORES DE RESTAURACIÓ DE LA CONNECTIVITAT PER L’HERPETOFAUNA A L’AVINGUDA DEL MAS ORIOL AL SEU PAS SOBRE EL REC DEL MAS ORIOL. TM DE PALAU-SAVERDERA

Plec de prescripcions tècniques

ϭ͘ϴ
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ϯ͘ϰ͘ϰ EŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞĐŽŵƉůŝŵĞŶƚŽďůŝŐĂƚŽƌŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ

Ϯ͘Ϯ͘Ϯ ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĚĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ
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INTRODUCCIÓ I GENERALITATS

1
1.1

Definició i àmbit d’aplicació

Àmbit d’aplicació
El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del “Projecte constructiu.
Millores de restauració de la connectivitat per l’herpetofauna a l’Avinguda del Mas Oriol al seu pas sobre
el Rec del Mas Oriol. TM de Palau-saverdera”.

1.1.1

Instruccions, normes i disposicions aplicables
Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de els contingudes en aquest Plec,
les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s’oposin
a allò que en ell s’especifica.
O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 516 “Formigó compactat”
O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb
graveta”
O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 104 “Desenvolupament i control
de les obres”
O.M. de 27 de desembre de 1999: 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200
“Calç aèria” i 201 “Calç hidràulica”), 202 “Ciments”, 210 “Quitrans” (es deroga), 211
“Betums asfàltics”, 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums
asfàltics fluidificats”), 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”), 214
“Betums fluxats” (nou), 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou), 216
“Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou)
O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements de,
senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”, 278 “Pintures a utilitzar en
marques vials reflexives” (es deroga), 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de
superfícies de materials ferris a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga), 289
“Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga), 700 “Marques
vials”, 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” (substitueix “Senyals
de circulació”), 702 “Captafars retroreflectants”, 703 “Elements d’abalisament
retroreflectants”, 704 “Barreres de seguretat”
O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos
de hormigón: 530 “Riegos de imprimación”, 531 “Riegos de adherencia”, 532 “Riegos de
curado”, 540 “Lechadas bituminosas”, 542 “Mezclas bituminosas en caliente”, 543
“Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura”, 550 “Pavimentos
de hormigón vibrado”.
O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): Derogat: 240 “Barras lisas para hormigón armado”,
241”Barras corrugadas para hormigón armado”, 242 “Mallas electrosoldadas”, 244
“Torzales para hormigón pretensado”, 245 “Cordones para hormigón pretensado”, 246
“Cables para hormigón pretensado”, 247 “Barras para hormigón pretensado”, 250
“Acero laminado para estructuras metálicas”, 251 “Acero laminado resistente a la
corrosión para estructuras metálicas”, 252 “Acero forjado”, 253 “Acero moldeado”, 254
“Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”, 260 “Bronce a emplear en apoyos”, 261
“Plomo a emplear en juntas y apoyos”, 281 “Aireantes a emplear en hormigones”, 283
“Plastificantes a emplear en hormigones”, 287 “Poliestireno expandido”, 620 “Productos
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laminados para estructuras metálicas”, Revisat: 243 “Alambres para hormigón
pretensado”, 248 “Accesorios para hormigón pretensado”, 280 “Agua a emplear en
morteros y hormigones”, 285 “Productos filmógenos de curado”, 610 “Hormigones”. Nou:
240”Barras corrugadas para hormigón estructural”, 241 “Mallas electrosoldadas”, 242
“Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”, 244 “Cordones de dos “2” o tres “3”
alambres para hormigón pretensado”, 245 “Cordones de siete “7” alambres para
hormigón pretensado”, 246 “Tendones para hormigón pretensado”, 247 “Barras de
pretensado”, 281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”, 283 “Adiciones a
emplear en hormigones”, 287 “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”, 610A
“Hormigones de alta resistencia”, 620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente,
para estructuras metálicas”.
Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. Modifica:, 300 "Desbroce del terreno", 301
"Demoliciones", 302 "Escarificación y compactación", 303 "Escarificación y compactación
del firme existente", 304 "Prueba con supercompactador", 320 "Excavación de la
explanación y préstamos", 321 "Excavación en zanjas y pozos", 322 "Excavación especial
de taludes en roca", 330 "Terraplenes", 331 "Pedraplenes", 332 "Rellenos localizados",
340 "Terminación y refino de la explanada", 341 "Refino de taludes", 410 "Arquetas y
pozos de registro", 411 "Imbornales y sumideros", 412 "Tubos de acero corrugado y
galvanizado", 658 "Escollera de piedras sueltas", 659 "Fábrica de gaviones", 670
"Cimentaciones por pilotes hincados a percusión", 671 "Cimentaciones por pilotes de
hormigón armado moldeados "in situ"", 672 "Pantallas continuas de hormigón armado
moldeadas "in situ"" y 673 "Tablestacados metálicos". Nous articles:, 290 "Geotextiles",
333 "Rellenos todo-uno", 400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra", 401 "Cunetas
prefabricadas", 420 "Zanjas drenantes", 421 "Rellenos localizados de material drenante",
422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro", 675 "Anclajes", 676
"Inyecciones" y 677 "Jet grouting". Deroga: 400 "Cunetas y acequias de hormigón
ejecutadas en obra", 401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón", 420 "Drenes
subterráneos", 421 "Rellenos localizados de material filtrante" y 674 "Cimentaciones por
cajones indios de hormigón armado.
O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de ferm: 510
“Zahorras”, 512 “Suelos estabilizados in situ”, 513 “Materiales tratados con cemento
(suelo cemento y gravacemento), 551 “Hormigón magro vibrado”.
Reial decret 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.
Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de
materials actualment en vigència.
Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.).
Normes U.N.E.
UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors.
Normes ASME-IX "Welding Qualifications".
Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques
(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964).
Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost
de 1970).
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1.2

Disposicions generals

Adscripció de les obres
La contractació de les obres correspondrà a l’Ajuntament de Palau-saverdera.

1.2.1

Direcció de les obres
La direcció i control de les obres estaran a càrrec i es desenvoluparan sota la responsabilitat exclusiva
de l’adjudicatari d’aquests serveis per part de l’Ajuntament de Palau-saverdera.
Qualsevol decisió que impliqui una modificació del Projecte, en qualitat, en cost o en termini, haurà de
ser aprovada per l’Ajuntament de Palau-saverdera.
Les instruccions de la Direcció d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i, a criteri de la mateixa,
podran quedar recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser degudament diligenciat
a l’inici dels treballs. El Contractista està obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres,
restin o no reflectides en el Llibre d’Ordres.

1.2.2

Funció de la direcció de les obres
Les funcions de la Direcció d’Obra en ordre a la direcció, control i vigilància de les obres, seran les de
conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme el Contractista, d’acord
amb allò disposat al respecte en el Contracte d’execució i en el Contracte signat entre l’Ajuntament de
Palau-saverdera, entre les que s’assenyala, sense que la relació tingui caràcter limitador, les
relacionades amb:

1.2.3

Impulsar l'execució de les obres per part del Contractista.
Assistir el Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la
definició de les obres i de la seva execució perquè es mantinguin les condicions de funcionalitat,
estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.
Formular amb el Contractista l'Acta de Comprovació del Replanteig i inici de les obres, i tenir
present que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.
Requerir, acceptar o reparar, si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista.
Participar amb el Contractista en la definició del Pla d’Obres i Pressupost inicials.
Requerir, acceptar o reparar, si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que estableix
aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i el que determinen les
normatives que, partint del Plec i del Programa referits, formuli la pròpia Direcció d'Obra,
correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i
seguiment de l'obra.
Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi, que s’estimi necessàries
per a tenir ple coneixement, i donar testimoni de si compleixen o no amb la seva definició i
amb les condicions d'execució i d'obra prescrites.
En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions
prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho
creu convenient.
Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o
convenients.
Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.
Proposar la possible conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions
del Programa de Treballs inicialment acceptat.
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Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres
ocultes, abans de la seva ocultació.

Instal·lació dels suports.
Instal·lació de graves per al drenatge de 16/32 mm sense compactar.

Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada.

Instal·lació de la tanques.

Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del
control i del compliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra
presenta o pot presentar i les mesures adoptades o que es proposin per a evitar els problemes
o minimitzar-los.

Instal·lació de la franja de manteniment amb granulat 0/22 mm.

El requeriment, acceptació o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentació relativa al
desenvolupament de l’obra, que el Contractista està obligat a proporcionar.

Anivellació de la superfície de la franja de manteniment amb la base de la tanca, amb un
granulat de 0/22 mm.

Instal·lació de farciment granulat de 16/32 mm.

Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes,
prèviament a la seva recepció.

Compactació amb una màquina lleugera, per impedir el creixement de plantes, i l’excavació dels
animals per sota la tanca.

Requerir del Contractista el compliment de les disposicions del Projecte relatives a la seguretat vial
i les que es derivin de la normativa vigent i impulsar la necessària presa de mesures per tal de
solucionar els problemes que puguin sorgir.
Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'han executat, per a lliurar a
l’Ajuntament de Palau-saverdera un cop acabats els treballs, d’acord amb les prescripcions
fixades per l’Ajuntament de Palau-saverdera.
Participar a la inspecció prèvia a la recepció.
El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració a la Direcció d’Obra per al normal
compliment de les funcions encomanades a aquesta.

Instal·lació de les peces addicionals de final de tanca per prevenir que els animals surtin del
sistema guiat.
S’instal·larà un cartell informatiu per tal d’informar pedagògicament de les actuacions mediambientals
desenvolupades.
1.4

Iniciació de les obres

Inspecció de les obres
L’Ajuntament de Palau-saverdera supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres objecte del
Contracte d’execució.

1.4.1

Personal del contractista
Serà d’aplicació allò disposat al respecte en el Contracte d’execució.

1.2.4

Ordres al contractista
Les ordres que es donin al Contractista procediran de la Direcció d’Obra i, a criteri de la mateixa, es
podran reflectir al Llibre d’Ordres amb la corresponent signatura de coneixement per part del
Contractista, o bé es donaran per escrit per part de l’Ajuntament de Palau-saverdera. Aquest Llibre
d’Ordres el conservarà degudament el Contractista i estarà permanentment a disposició del promotor i
del gestor, si s’escau.

1.2.5

1.3

Descripció del projecte

El “Projecte constructiu. Millores de restauració de la connectivitat per l’herpetofauna a l’avinguda del Mas
Oriol al seu pas sobre el Rec del Mas Oriol. TM de Palau-saverdera” té com objecte descriure les mesures
correctores a aplicar a l’Avinguda del Mas Oriol per tal d’eliminar els atropellaments de l’herpetofauna
al Rec del Mas Oriol.
Aquestes consisteixen en la instal·lació d’una tanca permanent prefabricada d’acer per a la protecció i
guiat de l’herpetofauna.
Les obres a realitzar en aquest tram de l’Avinguda del Mas Oriol per tal d’instal·lar la tanca
consisteixen en:
Excavacions de 60 cm. aprox. de profunditat per a l’adequació morfològica del terreny per la
instal·lació de la tanca.
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Comprovació del replanteig
Serà d’aplicació allò disposat al respecte en el Contracte d’execució.
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra,
procedirà a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al
Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.
A l'Acta s'hi farà constar que, tal com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals del
Contracte d’execució, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades
sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i
característiques del mencionat terreny. En cas que s'hagués apreciat alguna discrepància, es
comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de
plànols d'obra.
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a
executar que, per si mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la
zona de domini o serveis existents.
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els
compromisos sobre serveis i terrenys afectats.
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El
Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en què programi portar-los a terme.
La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas que els mètodes o temps d'execució
donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los.
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats.

1.4.2
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Programa de treballs
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució.
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball
complert. Aquest programa de treball serà aprovat per la Direcció d’Obra en temps i en raó del
Contracte d’execució. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de l’Ajuntament de Palausaverdera.
El programa de treballs comprendrà:
a)La descripció detallada del mode en què s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb
criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de
treball.
b)Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei,
oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc., i justificació de la seva capacitat per a
assegurar l'acompliment del programa.
c)Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es
troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en què serà a l'obra, així
com la justificació d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats
d'obra a les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del
programa.
d)Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el
personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i les dates en què es trobi a
l'obra.
e)Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de
subministraments, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.
f)Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició
com per a l'obtenció, en cas necessari, de les corresponents llicències.
g)Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el
pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els
condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres
condicionants particulars no compresos en aquestes.
h)Valoració mensual i acumulada de cada una de les activitats programades i del conjunt de
l'obra.
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a
la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos
i/o retards en la realització dels treballs, l’Ajuntament de Palau-saverdera ho cregui convenient. La
Direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes
actualitzats i participar en la seva redacció.
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall
d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients.
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de
detall, a les normes i instruccions que li dicti la Direcció d'Obra.

1.4.3

Ordre d’inici de les obres
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució.

1.4.4
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1.5

Desenvolupament i control de les obres

Replanteig de detall de les obres
La Direcció d’Obra aprovarà els replanteigs de detall necessaris per a l’execució de l’obra, i
subministrarà al Contractista tota la informació que disposi perquè aquells puguin ser realitzats.

1.5.1

Equips de maquinària
De la maquinària que, d’acord amb el programa de treballs, s’hagi compromès a tenir a l’obra, no
podrà el Contractista disposar per l’execució d’altres treballs, ni retirar-la de la zona d’obres, excepte
expressa autorització de la Direcció d’Obra.

1.5.2

Assaigs
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució.
El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per l’Ajuntament de Palau-saverdera i/o la Direcció
d’Obra, que siguin repetició d’altres que hagin donat resultats defectuosos, podran ser repercutits
íntegrament al Contractista més enllà del import assumit contractualment per aquest.

1.5.3

Materials
El Contractista notificarà a la Direcció d’Obra amb la suficient antelació la procedència dels materials
que es proposi utilitzar, amb els corresponents assaigs d’identificació, a la fi de poder comprovar la
seva possible utilització.
Els productes importats d’altres Estats membres de la Comunitat Econòmica Europea, inclosos els que
s’haguessin fabricat d’acord amb prescripcions tècniques diferents a les contingudes en aquest plec, es
podran utilitzar si asseguren un nivell de protecció de la seguretat dels usuaris equivalent al que
proporcionen les prescripcions d’aquest plec.
Si el present Plec de Prescripcions Tècniques fixa la procedència d’uns materials, i durant l’execució de
les obres es trobessin altres idonis que es poguessin utilitzar amb avantatge tècnica o econòmica sobre
aquells, la Direcció d’Obra podrà autoritzar o, en el seu cas, ordenar un canvi de procedència a favor
d’aquests.
Si el Contractista obtingués de terrenys públics productes minerals en quantitat superior a la requerida
per l’obra, l’Administració podrà apropiar-se dels excessos, sense perjudici de les responsabilitats que
per aquell poguessin derivar-se.

1.5.4

Abassegaments
La situació dels abassegaments en els terrenys de les obres o en els marginals que poguessin afectarles, així com el dels eventuals magatzems, requerirà l’aprovació prèvia de la Direcció de l’Obra.
Les superfícies utilitzades s’hauran de condicionar, una vegada finalitzada l’ocupació, restituint-les al seu
estat natural.
Totes les despeses i indemnitzacions que, en el seu cas, es derivin de la utilització dels abassegaments
seran per compte del Contractista.
Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla d’Obres, el
contractista haurà de sol·licitar, dels organismes, administracions i empreses que correspongui, les
corresponents autoritzacions o permisos que requereixi l’ocupació, manteniment o reposició de qualsevol
actuació esmentada anteriorment.
L’obtenció d’aquestes autoritzacions no seran mai motiu d’increment del termini ni del preu contractual.

1.5.5
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Treballs nocturns
Els treballs nocturns, en els que es tindrà en compte l’especificat en el Contracte d’execució, hauran
d’ésser prèviament autoritzats per la Direcció d’Obra, i realitzar-se únicament on la mateixa indiqui. El
Contractista haurà d’instal·lar un equip d’il·luminació, del tipus i intensitat que la Direcció d’Obra ordeni,
i mantenir-lo en perfecte estat mentre durin els treballs.

1.5.6

Treballs defectuosos
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució.

1.5.7

Construcció i conservació de desviaments
Si, per necessitats sorgides durant el desenvolupament de les obres, fos necessari construir desviaments
provisionals, o accessos a trams total o parcialment finalitzats, la construcció, conservació i demolició
d’aquests, es realitzaran d’acord amb les instruccions de la Direcció d’Obra.
La construcció i conservació d’aquests desviaments serà a càrrec del Contractista, excepte els que
explícitament estiguin contemplats i valorats en el Projecte.

1.5.8

Senyalització, abalisament i defensa d’obres i instal·lacions
El Contractista serà responsable de l’estricte compliment de les disposicions vigents en la matèria, i
determinarà les mesures que s’han d’adoptar en cada ocasió per senyalitzar, abalisar i, en tot cas,
defensar les obres que afectin la lliure circulació. La Direcció d’Obra, a la qual el Contractista informarà
de totes les mesures abans del seu començament, podrà introduir les modificacions i ampliacions que
consideri adients per a cada cas, les quals seran d’obligat compliment per part del Contractista.
No hauran de començar activitats que afectin la lliure circulació del trànsit per una carretera sense que
s’hagi col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defensa, prèvia autorització
del Cap de Servei de carreteres corresponent, o del responsable de l’Administració competent. Aquests
elements hauran d’ésser modificats i, si és necessari, enretirats tan aviat com variïn les afeccions a la
lliure circulació que originà la seva col·locació, qualsevol que fos el període de temps en què no resultin
necessaris, especialment en hores nocturnes i dies festius.
Si la senyalització s’apliqués sobre instal·lacions dependents d’altres Administracions, el Contractista
estarà obligat, addicionalment, a allò que estableixin al respecte, essent per compte del Contractista les
despeses de l’esmentada Administració en exercici de les facultats inspectores que sigui de la seva
competència.

1.5.9

Precaucions especials durant l’execució de les obres
Drenatge
Durant les diferents fases de construcció, les obres es mantindran en tot moment en perfectes condicions
de drenatge. Les cunetes i altres desguassos es conservaran i mantindran de manera que no es
produeixin erosions en els talussos adjacents. Totes aquestes operacions seran a càrrec del Contractista.

1.5.10

Gelades
Quan es prevegin gelades, el Contractista, al seu càrrec, protegirà totes les zones de l’obra que puguin
quedar afectades per les mateixes. Les parts malmeses s’aixecaran i es refaran a càrrec del
Contractista.
Incendis
El Contractista haurà de tenir en compte les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis, i
les instruccions complementàries que figurin en el Plec de Prescripcions Tècniques o que dicti la Direcció
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d’Obra.
En particular es tindrà en compte el Decret de la Generalitat de Catalunya 130/98, de 12 de maig, de
prevenció d’incendis forestals a les zones d’influència de les carreteres (DOGC de 9 de juny de 1998).
En tot cas, el Contractista adoptarà les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i
serà responsable d’evitar la propagació dels que es requereixin per a l’execució de les obres, així com
dels danys i perjudicis que es puguin produir.
Seguretat i salut durant l’execució de l’obra
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució.
Modificacions d’obra
En relació amb les modificacions d’obra que es puguin produir durant l’execució de la mateixa, es
compliran les condicions estipulades en el Contracte d’execució.

1.5.11

1.6

Responsabilitats especials del Contractista

Danys i perjudicis
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució.

1.6.1

Objectes trobats
L’Administració competent es reserva la propietat dels objectes d’art, antiguitats, monedes i, en general,
objectes de totes classes que es trobin en els terrenys expropiats per a l’execució de l’obra, sense
perjudici dels drets que legalment corresponguin a tercers.
El Contractista està obligat a advertir el seu personal dels drets de l’Administració sobre aquest extrem,
essent responsable subsidiari de les sostraccions o desperfectes que pugui ocasionar el personal de
l’obra.
El Contractista no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin com a conseqüència de les obres,
si bé, se’n podrà servir per a les seves necessitats, abandonant la resta que sota cap concepte podrà
explotar separadament, per ésser béns de domini públic.
El Contractista tampoc podrà exigir el dret d’explotació de les mines o materials que com a
conseqüència de les obres apareguessin.
No obstant això, el Contractista podrà servir-se d’aquells minerals o roques, d’acord amb la
nomenclatura de la Llei de Mines, que directament concorrin a satisfer les necessitats de la construcció
de l’obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic.
El Contractista tindrà l’obligació de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d’art que poguessin
trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser indemnitzat per l’excés
de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o el seu dret a la corresponent ampliació del termini
d’execució de l’obra, en el seu cas. Tot això es portarà a terme sense perjudici de complir amb les
disposicions legals especials vigents sobre aquests treballs.
El Contractista no tindrà dret sobre la terra vegetal extreta durant l’execució de les obres, que quedarà
a disposició de l’Ajuntament de Palau-saverdera, llevat que, a judici de la Direcció d’Obra, sigui
necessària per l’obra.

1.6.2

Evitació de contaminació
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució.

1.6.3
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Permisos i llicències
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució.

1.6.4

Plànols d’obra
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d’execució que la
Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en
aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs
realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb
suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l’execució de la part
d’obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al
Contractista el format i disposició en que ha d’establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran
adequadament les disposicions adoptades.
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d’estabilitat, seguretat i qualitat
previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d’execució de
les obres.
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre
l’obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d’aquestes, resoldrà directament o
ho comunicarà al Promotor per a l’adopció de l’acord que s’escaigui. Aquesta petició tampoc donarà
dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d’execució de les obres.
Al cursar la proposta citada a l’apartat anterior, el Contractista haurà d’assenyalar el termini dins del
qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no
contestació dins del citat termini, s’entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada.

1.6.5

Control de qualitat
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui
adients en qualsevol moment, havent el Contractista d’oferir-li assistència humana i material necessari
per això. Les despeses de l’assistència no seran d’abonament especial.
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els
materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les
i en funció d’això disposarà:

1.6.6

Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que
s’assenyali.
Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la
funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció del Promotor, com a incorregibles
en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord
amb el Contractista, amb una penalització econòmica.
Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s’assenyali.
Totes aquestes obres no seran d’abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de
no ser reconstruïdes en el termini concedit, el Promotor podrà encarregar el seu arreglament a tercers,
per compte del Contractista.
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional d’aquestes,
realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat
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comportament de l’obra executada.
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat
a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els
mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte.
De les proves que es realitzin s’aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l’obra.
El personal que s’ocupa de l’execució de l’obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a
cap indemnització per al Contractista.
Mitjans del contractista per a l’execució dels treballs
El Contractista és obligat a tenir a l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que
resulti de la documentació de l’adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la
mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que,
necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes
qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder
absentar-se de la zona d’obres.
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot
moment la facultat d’exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a
aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l’exercici
d’aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal
assignat a l’obra.
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s’hagi compromès a tenir a l’obra, no
podrà el Contractista disposar per a l’execució d’altres treballs, ni retirar-la de la zona d’obres,
excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra.

1.6.7

Informació a preparar pel contractista
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes
sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d’aquesta documentació vindrà fixada per
la Direcció d'Obra.
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques
de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així
com les de definició d’aquelles activitats o parts d’obra que hagin de quedar ocultes.
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva
ocultació.
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a
redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient.
El Promotor no es fa responsable de l’abonament d’activitats per a les que no existeixi comprovació
formal de l’obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la
comprovació d’haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista.

1.6.8

Manteniment i regulació del trànsit durant les obres
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l’accés de vehicles al tall
de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a
disposició d’allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció
sobre el trànsit.

1.6.9
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Seguretat i salut al treball
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de
riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i
del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).
D’acord amb l’article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d’elaborar un "Pla de seguretat
i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L’estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les
circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres.

1.6.10

Afeccions al medi ambient
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al
medi ambient siguin mínimes. Així, en l’explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un
pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques,
disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l’atmosfera, i de
ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d’obra es
produiran de mode que només s’afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la
implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la
pol·lució fònica.
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol
altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els
medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels
organismes institucionals competents en la matèria.
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions,
hidrosembrats i d’altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l’accés al lloc de
treball i deixen accessos suficients per la seva realització.

1.6.11

Abocadors
El contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense que prèviament estigui aprovat
l’abocador pel director de l’obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui
constituïda.

1.6.12

1.7

Execució de les obres no especifiques en aquest plec

L’execució de les unitats d’obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d’acord amb allò especificat per aquestes a la
normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona
pràctica per a obres similars.
1.8

Amidament i abonament

Amidament de les obres
La Direcció de l’obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, l’amidament de les unitats d’obra executades durant el període de temps anterior.
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d’aquests amidaments.
Per les obres o parts d’obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i
definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi

1.8.1
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de que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols
que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat.
Si no hi hagués avís amb antelació, l’existència del qual correspon a acceptar les decisions de
l’administració sobre el particular.
1.8.2

Abonament de les obres

1.8.2.1 Preus unitaris

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d’obra.
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d’aplicació exclusiva
a les unitats d’obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del
Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que
figura en el Quadre de Preus núm. 2.
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s’emprin
hipòtesi no coincidents amb la forma real d’executar les obres (jornals i mà d’obra necessària, quantitat,
tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d’operacions necessàries per completar la
unitat d’obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus
auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent
preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu.
1.8.2.2 Altres despeses per compte del contractista.

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les
següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora.
Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les
d’accés.
Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
Les despeses de protecció d’aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi,
acomplint els requisits vigents per a l’emmagatzematge d’explosius i carburants.
Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa.
Les despeses de conservació de desguassos.
Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.
Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l’obra quan es
finalitzi.
Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament de l’aigua i
energia elèctrica necessaris per a les obres.
Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.
Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades
de manifest pels corresponents assaigs i proves.
Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.
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MATERIALS BÀSICS

2
2.1

Aspectes generals

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir els materials que
hauran d’ésser utilitzats a l’obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat
suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la
seva classe, i que haurà d’acomplir la normativa tècnica vigent.
2.2

Aigua

Definició
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:

2.2.1

Confecció de formigó

Armat: <= 0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

2.2.3

Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

2.2.4

Condicions de control de recepció
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes,
s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:

2.2.1

Confecció de morter

Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)

Reg de plantacions

Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)

Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.

Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)

Humectació de bases o subbases

Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)

Característiques dels elements
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del
cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de
formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la
densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la
seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes
característiques:

2.2.2

Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos
anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de
prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat
78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de
mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.

Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5

2.3

Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)

2.3.1

Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)

Definició
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
Filferro d'acer

Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
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Filferros

Filferro d'acer galvanitzat
Filferro d'acer plastificat
Filferro recuit
Característiques dels elements
CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.

2.3.2
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ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o
esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de
l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC
aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE
36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
Diàmetre: taula 1 UNE 36-732
Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:

2.3.3

Identificació del fabricant o nom comercial
Identificació del producte
Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
Normativa de compliment obligatori
FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de
calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

2.3.4
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2.4

Claus

Definició
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:

2.4.1

Claus d'acer
Claus de coure
Claus d'acer galvanitzat
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Característiques dels elements
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034,
UNE 17-035 i UNE 17-036.

2.4.2

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni
d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
Llargària: ± 1 D
Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

2.4.3

Normativa de compliment obligatori
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

2.4.4

2.5

Geotèxtil

Definició
Material tèxtil pla, permeable, polimèric (sintètic o natural), que pot ser no teixit, teixit o tricotat, que
s'utilitza en contacte amb sòls o altres materials en aplicacions geotècniques i d’enginyeria civil.
S'han considerat els materials següents:

2.5.1

Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
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Característiques dels elements
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La funció principal del geotèxtil pot ser:

Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)

2.5.2

F: Filtració

Resistència al deteriorament durant la instal.lació sota una càrrega repetida (UNE-EN ISO 10722)
Funció: Filtració (F).
Característiques essencials:

S: Separació

Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)

R: Reforç

Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)

D: Drenatge

Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)

P: Protecció

Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:

STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm
B: Barrera entre capes per a impermeabilització del ferm
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir el mateix dia de
la seva col·locació.
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la norma
corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:
UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit (excepte vies ferroviàries i capes de trànsit
asfàltic): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió (protecció costera i revestiment de talussos): F, R, F+S,
R+S, F+R, F+R+S
UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P
UNE-EN 15381: Paviments i capes de trànsit asfàltiques: R, STR, B, R+STR+B
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Per a tots els geotèxtils:
Característiques essencials:
Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)
Per a tots els geotèxtils excepte per a ús en paviments i capes de trànsit asfàltiques:
Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:
Resistència a la tracció de cavalcaments i junts (UNE-EN ISO 10321)
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Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries
Funció: Filtració i Separació (F+S):
Característiques essencials:
Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament per l'acció de
la llum solar.
Emmagatzematge: En llocs llisos, secs, nets i lliures d'objectes tallants.
Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal.
Quan l’emmagatzematge en obra sigui superior a 15 dies s’han de col·locar en llocs protegits del sol.

2.5.3

Normativa de compliment obligatori
UNE-EN 13249:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la
construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura
asfáltica).
UNE-EN 13251:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en
sistemas de drenaje.
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

2.5.4

Condicions del control de recepció
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

2.5.5

Productes per a carreteres, vies fèrries, fonamentacions i murs, sistemes de drenatge, control de
l’erosió, embassaments i preses, canals, túnels i estructures subterrànies, abocadors de residus
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líquids o contenció, emmagatzematge de residus sòlids o abocadors de residus de Funció: Fluid o
barrera de gas, capa de protecció, drenatge i/o filtració, i reforç,
Productes per a paviments i capes de trànsit asfàltiques de Funció: Reforç, relaxació de tensions i
barrera entre capes:
Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Productes utilitzats en totes les obres de Funció: capa de separació:
Sistema 4: Declaració de Prestacions
L'albarà contindrà, com a mínim, les següents dades:
Noms i adreça del fabricant i de la empresa subministradora
Data de subministrament i de fabricació
Identificació del vehicle que el transporta
Quantitat que es subministra
Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat
Nom i adreça del comprador i del destí
Referència de la comanda
Condicions d'emmagatzematge si fos necessari
El producte ha d’estar marcat de manera clara i indeleble amb la informació especificada a la norma UNEEN ISO 10320.
El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que contenguin com a
mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m.
El símbol de marcatge CE estarà fixat directament al geotèxtil o a una etiqueta fixada al mateix. Quan no
sigui possible es fixarà a l'embalatge o a la documentació d'acompanyament.
El marcat i etiquetatge CE ha d’incloure la informació següent:
Símbol del marcatge CE
Els dos últims dígits de l’any en què es va fixar el marcat per primera vegada

OPERACIONS DE CONTROL:
Comprovació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior.
Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions de la
DT.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, la DF
pot disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i assaigs.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de
procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar (nous assaigs o
rebuig del lot).
2.6

Definició
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:

2.6.1

Llavors de barreges de cespitoses
S'han considerat les formes de subministrament següents:
Llavors

Codi d’identificació i tipus de producte
Número de referència de la declaració de prestacions
Nivell o classe de prestacions declarat
Data de l’especificació tècnica harmonitzada aplicable
Número d’identificació de l’organisme de certificació
Ús previst, segons s’especifica a la norma armonitzada aplicable
Informació que s'ha de subministrar amb al producte:
Nom del fabricant o marca comercial
Identificació del producte
Massa nominal en kg
Dimensions
Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
Tipus de polímer principal
Classificació del producte segons ISO 10318
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la
documentació que acrediti aquest contingut.
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Barreges de llavors per a gespa _ materials per a jardineria i mesures correctores d’impacte
ambiental

Característiques dels elements
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de
reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin,
i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i
localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma
NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la
norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control
d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i
valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.

2.6.2
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No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit
anteriorment.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor,
que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de
la norma NTJ 07A.
CESPITOSES:
Les barreges de llavors, s'han de correspondre amb les especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de
triar d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les
condicions climàtiques, edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat.
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als indicats a la
taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies utilitzades
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències de nutrició o
fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la qualificació per al seu ús.
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes cultivades. Les
proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de l'ANNEX I de la norma NTJ
07N.

Qualitat i poder germinatiu
Nom del subministrador
Data de caducitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de
garantia corresponents.

Condicions de subministrament i emmagatzematge
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la
norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes
d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part
radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a
l'obra.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.

2.6.3

BARREGES DE LLAVORS:
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 de la
norma NTJ 07N.
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte amb el terra.
Normativa de compliment obligatori
CESPITOSES:
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Sembres i gespes.

2.6.4

Condicions del control de recepció
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:

2.6.5

Gènere, espècie i varietat
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UNITATS D’OBRA, PROCÉS D’EXECUCIÓ I CONTROL DE L’OBRA CIVIL

3
3.1

Replanteig general de l’obra

Cal fer un replanteig cada vegada que la marxa de l’obra ho requereixi. Un cop realitzades les
instal·lacions prèvies, i les feines fixades en el replanteig previ, es procedeix a fer un replanteig
general de l’obra per tal de verificar les dades fixades en el projecte executiu.
Prèviament a l’inici dels treballs, cal replantejar sobre el terreny les dades bàsiques de la documentació
tècnica, fixant les zones de pas, les arreplegadisses, les excavacions, els reblerts i altres dades precises,
deixant-ne constància en l’acta de replanteig.
La direcció facultativa ha de facilitar al contractista la documentació corresponent als serveis que
afecten la zona d’obra.
En el replanteig cal fixar les línies de referència planimètriques i el punt de referència altimètric, els
quals han de servir de base per a l’execució de l’obra
Tots aquests treballs els ha de dur a terme el contractista, que resta obligat a disposar dels mitjans
necessaris per executar-los, així com a conservar durant el transcurs de l’obra el punt de referència
altimètric i les línies de referència planimètriques.
El contractista necessitarà disposar de l’acta de replanteig degudament autoritzada per la Direcció
Facultativa per tal de procedir a l’execució material de l’obra.
3.2

Excavació en zona de desmunt

Definició
Excavació en zones de desmunt formant el talús corresponent i càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus d'excavació següents:

3.2.1

 Excavació en terra amb mitjans mecànics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:
 Preparació de la zona de treball
 Situació dels punts topogràfics
 Excavació de les terres
 Càrrega de les terres sobre camió
Característiques dels elements
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20,
fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50
sense rebot.
Es considera terreny vegetal, el que té un contingut de matèria orgànica superior al 5%.

3.2.2
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EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:
S’aplica a explanacions en superfícies grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o
camions.
La superfície obtinguda de l’excavació s’ha d’ajustar a les alineacions, pendents i dimensions
especificades en el DT o en el seu defecte, les determinades per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
Condicions del procés d’execució
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes
les lectures topogràfiques.
S’ha de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o estabilitat del terreny no
excavat.
S’ha d’atendre a les característiques tectònic-estructurals de l’entorn i a les possibles alteracions en el
drenatge i cal adoptar les mesures necessàries per tal d’evitar els fenòmens següents:

3.2.3

 Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de roca, deguts a voladures inadequades.
 Esllavissaments produïts per descalçaments de la base de l’excavació.
 Entollaments deguts a drenatge defectuós de les obres.
 Talussos provisionals excessius.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
Els elements de desguàs s’han de disposar de forma que no produeixin l’erosió dels talussos.
No s’ha de treballar simultàniament en zones superposades.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els
treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
En el cas d’excavació de terra vegetal, en el cas que es vulgui utilitzar en l’obra (recobriment de
talussos, etc,.) s’ha d’emmagatzemar separada de la resta de productes de l’excavació.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
A la vora d’estructures de contenció prèviament realitzades, la màquina ha de treballar en direcció no
perpendicular a ella i deixar sense excavar una zona de protecció d’amplària >= 1 m que s’haurà
d’extreure després manualment.
S’ha d’impedir l’entrada d’aigües superficials, especialment a la vora dels talussos.
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Preparació de la zona de treball

Els treballs de protecció contra l’erosió de talussos permanents (mitjançant cobertura vegetal i cunetes),
s’han de fer com més aviat millor.
No s’ha d’acumular els productes de l’excavació a la vora de l’excavació.
L’excavació s’ha de fer per franges horitzontals.
EXCAVACIONS EN ROCA:
S’ha de tenir en compte el sentit d’estratificació de les roques.
S’han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents
d’aigua interns, en el talussos.
En cas de detecta zones inestables s’han d’adoptar les mesures de correcció necessàries d’acord amb les
instruccions de la DF.
3.2.4

Normativa de compliment obligatori

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Replanteig dels nivells
Aportació del material
Reblert i estesa per tongades succesives
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al
dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF
d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de
complir:
Mida del granulat: <= 76 mm

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras

Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5%
3.3.3

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:
- 0°C en reblert o estesa de grava

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera

Condicions del procés d’execució

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:

- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de
granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.

3.3 Rebliment amb material granular
3.3.1

Definició

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats
d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la
superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la
construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests
residus.

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
3.3.4

3.4 Geotèxtil, col·locat
3.4.1

Condicions de la partida
CONDICIONS GENERALS:

3.3.2

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Normativa de compliment obligatori

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

Definició

Làmina separadora col·locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament.

Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja i preparació del suport

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

Col·locació de la làmina
Condicions de la partida
CONDICIONS GENERALS:

3.4.2

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte,
en el estudi i càlcul del geotèxtil.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.

Les làmines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Cavalcaments:
Làmines geotèxtils en tracció mecànica: >= 30 cm
Làmines separadores de polipropilè: >= 5 cm
Làmines separadores de polietilè: >= 5 cm

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

3.4.3

Condicions del procés d’execució

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.

3.5

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.

3.5.1

Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de
cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.
Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.4.4

3.4.5

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replanteig
Col·locació de l'element
Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra
Retirada de l'obra de les restes de materials

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
Neteja i repàs del suport.
Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces

Definició

Tanques constituïdes per un conjunt de perfils de planxa d’acer galvanitzada, col·locades en la seva posició
definitiva mitjançant platines i ancorada al terra.

Condicions de control d’execució i de l’obra acabada

Els punts de control més destacables són els següents:

Tanca perimetral

Condicions de la partida
CONDICIONS GENERALS:

3.5.2

La planxa ha de quedar ben fixada a l'estructura metàl·lica de suport pels punts previstos, ja sigui amb
fixacions mecàniques o bé mitjançant soldadura.
La tanca ha de quedar aplomada i amb els angles i els nivells previstos.
Quan la tanca vagi muntada sobre daus de formigó, aleshores, els suports s'han d'ancorar a aquestes
bases, que no han de quedar visibles.
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
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3.5.3

Nivell: ± 5 mm

3.6

Aplomat: ± 5 mm

3.6.1

Condicions del procés d’execució

Suport per a senyalització vertical
Definició

Suports per a senyalització vertical col·locats en la seva posició definitiva.

Abans de la seva col·locació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà
d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Un cop concluida l'obra, s'han de retirar les restes de materials.

Col·locat formigonat:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.

Replanteig

Col·locat formigonat a terra

Preparació del forat o encofrat del dau
Col·locació del suport i apuntalament

Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.5.4

Condicions de control d’execució i de l’obra acabada
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Formigonat del dau
Retirada de l'apuntalament provisional

3.5.5

Els punts de control més destacables són els següents:
Comprovació topogràfica de la situació i col·locació. Presa de coordenades i cotes d'un 10% dels
punts on es situaran els elements d'ancoratge.
Inspecció visual de l'estat general, galvanitzat i ancoratges.
Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per
tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

Condicions de la partida
CONDICIONS GENERALS:

3.6.2

El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades
per la DF.
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a
una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte en el cas de pòrtics en que
l'alçada mínima ha de ser l'especificada com a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF.
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre de gravetat de
la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2.
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició
correcta.
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió.
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.
Toleràncies d'execució:

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Replanteig: ± 5 cm

Inspecció visual de la unitat acabada.

Alçària: + 5 cm, - 0 cm

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

Verticalitat: ± 1°
COL·LOCAT FORMIGONAT:
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència de 3
N/mm2.

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

Fondària d'ancoratge: > 40 cm
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck N/mm2
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Grandària mínima del dau de formigó: 40 x 40 x 40 cm

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replanteig

Recobriment del suport: >= 10 cm

Fixació del senyal al suport
Condicions del procés d’execució
CONDICIONS GENERALS:

Comprovació de la visibilitat del senyal

3.6.3

Correcció de la posició si fos necessària

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
Condicions de la partida
CONDICIONS GENERALS:

3.7.2

COL·LOCAT FORMIGONAT:
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.
3.6.4

Normativa de compliment obligatori

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de
la Instrucción de Carreteras.

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al
replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la
seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
Verticalitat: ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi
un camió situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.

Condicions de control d’execució i de l’obra acabada
OPERACIONS DE CONTROL:

3.6.5

Els punts de control més destacables són els següents:
Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports.

Distància a la calçada: >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.
3.7.3

Condicions del procés d’execució

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i
UNE 135314.
3.7.4

Normativa de compliment obligatori

VIALS PÚBLICS:
3.7
3.7.1

Senyal
Definició

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els llocs de col·locació següents:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

Vials públics
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Plec de prescripcions tècniques

UNITATS D’OBRA, PROCÉS D’EXECUCIÓ I CONTROL DE LES PLANTACIONS

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de
la Instrucción de Carreteras.

4

Condicions de control d’execució i de l’obra acabada
OPERACIONS DE CONTROL:

4.1.1

3.7.5

Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.
Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.

4.1

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics

Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques
(coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats.

Protecció dels elements que s'han de conservar

Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.

Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
Càrrega dels materials sobre camió

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat
de control de materials (S).
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als
indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

Definició

Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin estorbar l'execució de l'obra
(brossa, arrels, runa, plantes, etc.), amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

Per a cada senyal i cartell seleccionat:

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.

Esbrossada de terreny

4.1.2

Condicions de la partida

La superfície resultant ha de ser l'adequada per al desenvolupament de treballs posteriors.
No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell de l'esplanada,
fora d'aquest àmbit les soques i arrels poden quedar tallades a ras de sòl.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar
reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu defecte,
l'especificat per la DF. Només en els casos en que la qualitat de la capa inferior aconsellin mantenir la capa
de terra vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta no es retirarà.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, no han de patir
cap desperfecte.
4.1.3

Condicions del procés d’execució

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació
Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles d'alçària inferior a
2 m. No s'ha de circular per sobre desprès de ser retirada.
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els
treballs i avisar la DF.

Condicions de la partida
CONDICIONS GENERALS:

4.2.2

La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts amb la màxima
regularitat i uniformitat.
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst.

Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i amb les
precaucions necessàries per tal de no perjudicar els elements de l'entorn.

Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació.

En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada capa ha de
barrejar-se amb el sòl, de manera que no quedin buits. Per sobre de la capa superior s'ha d'estendre una
capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, compactada. No s'han d'enterrar materials en zones on pugui
haver-hi corrents d'aigua.

SEMBRA DIRECTA:

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
4.1.4

Normativa de compliment obligatori

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

4.2
4.2.1

Sembra
Definició

Implantació de gespa per diferents procediments.
S'han considerat els procediments següents:
Sembra directa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Sembra directa:
Comprovació i preparació de la superfície a sembrar
Sembra de les llavors

La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2.
Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.
Condicions del procés d’execució
CONDICIONS GENERALS:

4.2.3

No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en condicions
meteorològiques molt desfavorables. En especial s'han d'evitar els dies ventosos i els dies amb temperatures
elevades.
Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània i les llavors de
males herbes.
S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors del sòl.
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de difícil
descomposició de diàmetre superior a 2 cm.
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions en matèries de
seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat i reduir al màxim els riscs.
SEMBRA DIRECTA:
La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la temperatura del sòl sigui
superior als 8-12ºC, i estigui suficientment humit.
Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme i homogènia.
En el cas de sembra en talussos s'ha de distribuir més quantitat de llavors a la part alta del talús i a les
voreres.

Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas

Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura una o dues vegades
el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas superior a 1 cm.

Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l’àrea de gespa mitjançant corronat, en el seu cas

Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s'ha d'efectuar la primera sega.

Primera sega, en el seu cas

No s'ha de segar mai, d'una vegada, més del 30% de l'alçària foliar de la gespa.

Protecció de la superfície sembrada

Les restes de la sega no s'han de deixar sobre la gespa.
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Normativa de compliment obligatori
SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D’HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:

4.2.4

* NTJ 08G:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Sembra i implantació de gespes i prats.

4.3

Neteja

Cal dedicar una atenció constant i meticulosa a la neteja de totes les superfícies compreses dins de
l’àmbit d’obra.
Aquesta tasca consisteix en l’eliminació tant de la vegetació amb creixement espontani com dels residus
propis de l’execució de l’obra.
L’obligació de l’adjudicatari no es limita a escombrar, recollir i apilonar les matèries indicades dins de
les superfícies que té al seu càrrec, sinó que s’ha completar amb la retirada immediata de totes
aquestes matèries del recinte d’actuació.

AMIDAMENTS I ABONAMENT

5
5.1

Materials bàsics

Aigua
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

5.1.1

5.1.2 Filferros

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
5.1.3 Claus

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
5.1.4 Geotèxtil

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
5.1.5 Barreges de llavors per a gespa _ materials per a jardineria i mesures correctores d’impacte ambiental

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
5.2

Unitats d’obra, procés d’execució i control de l’obra civil

Excavació en zona de desmunt
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
No s’inclou dins d’aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.

5.2.1

Rebliment amb material granular
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material
provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

5.2.2

Geotèxtil, col·locat
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

5.2.3
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Plec de prescripcions tècniques

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
Tanca perimetral
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

5.2.4

Suport per a senyalització vertical
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.

5.2.5

Senyal
Plaques amb senyals de perill, preceptives, de regulació, d'informació i complementàries, i caixetins de
ruta: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada
per la DF.

5.2.6

5.3

Unitats d’obra, procés d’execució i control de les plantacions

Esbrossada de terreny
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

5.3.1

Sembra
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

5.3.2

Palau-saverdera, agost de 2021
L’Enginyer Autor del Projecte
FARRERO SOLES
JOSEP -

Sr. Josep Farreró i Solés
Enginyer agrònom. Col·legiat núm. 658
MEDIS, Enginyeria Ambiental i Agroindustrial, S.L.P.
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€

%0

X

([WLQWRUGHSROVVHFDGHFjUUHJDNJDPESUHVVLyLQFRUSRUDGDSLQWDWSHUDVHJXUHWDWLVDOXW
$OWUHVFRQFHSWHV




€
€

+48+

PHV

/ORJXHU GH PzGXO SUHIDEULFDW GH FDELQD DPE LQRGRU TXtPLF G [ P L  P G DOojULD
DPE WDQFDPHQWV GH SROLHWLOq L VRVWUH WUDVO~FLG HTXLSDW DPE  LQRGRU DPE GLSzVLW TXtPLF GH
OLXQODYDERDPEGLSzVLWG DLJXDGHODPEPDQWHQLPHQWLQFOzV
$OWUHVFRQFHSWHV



€

33$8

SD

3DUWLGD DOoDGD GH FREUDPHQW tQWHJUH SHU D OD VHJXUHWDW YLDO VHQ\DOLW]DFLy DEDOLVDPHQW L
GHVYLDPHQWV SURYLVLRQDOV GXUDQW O H[HFXFLy GH OHV REUHV VHJRQV LQGLFDFLy GH OD 'LUHFFLy GH
O 2EUD
6HQVHGHVFRPSRVLFLy

Palau-Saverdera, agost de 2021
L´Enginyer autor del Projecte

FARRERO SOLES
JOSEP -

Josep Farreró i Solés
Enginyer Agrònom, col·legiat núm. 658
MEDIS, Enginyeria Ambiental i Agroindustrial,SLP



€



€



€

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORES DE RESTAURACIÓ DE LA CONNECTIVITAT PER L’HERPETOFAUNA A L’AVINGUDA DEL MAS ORIOL AL SEU
PAS SOBRE EL REC DEL MAS ORIOL. TM DE PALAU-SAVERDERA

DOCUMENT IV. PRESSUPOST
PRESSUPOST

3URMHFWHFRQVWUXFWLX0LOORUHVGHUHVWDXUDFLyGHODFRQQHFWLYLWDWSHUOKHUSHWRIDXQDDO$YLQJXGD
GHO0DV2ULRODOVHXSDVVREUHHO5HFGHO0DV2ULRO70GH3DODX6DYHUGHUD

3URMHFWHFRQVWUXFWLX0LOORUHVGHUHVWDXUDFLyGHODFRQQHFWLYLWDWSHUOKHUSHWRIDXQDDO$YLQJXGD
GHO0DV2ULRODOVHXSDVVREUHHO5HFGHO0DV2ULRO70GH3DODX6DYHUGHUD

PRESSUPOST

3jJ

2EUD



3UHVVXSRVW3/

6XEREUD



7UHEDOOVSUHYLV

 *'8

P

(VEURVVDGD HQ TXDOVHYRO WLSXV GH WHUUHQ\ DPE SDUW SURSRUFLRQDO GH
]RQHV ERVFRVHV GHL[DQW OD OOHQ\D D GLVSRVLFLy GH O $GPLQLVWUDFLy
GHILQLGHV DOV SOjQROV PHVXUDW VREUH SHUILO WHzULF LQFORVD DUUDQFDGD R
WDOD G DUEUHV VRFD FjUUHJD L WUDQVSRUW D O DERFDGRU R DSOHF FjQRQ
G DERFDPHQWLPDQWHQLPHQWGHO DERFDGRU 3









PRESSUPOST

6XEREUD



P

3ODFD R UqWRO HQ ODPHV G DFHU JDOYDQLW]DW VXSHULRU D  P SHU D
VHQ\DOV GH ORFDOLW]DFLy L LQIRUPDFLy WRWDOPHQW VHULJUDILDGD VHJRQV
LQGLFDFLRQV GH OD 'LUHFFLy G 2EUD LQFORVRV HOHPHQWV GH IL[DFLy DO
VXSRUWVHQVHLQFORXUHHOVXSRUWWRWDOPHQWFROāORFDGD 3







 *%%=8)2

X

6XSRUW GH IXVWD GH SL GH  PP GH GLjPHWUH L  P G DOoDGD WUDFWDW
DPE DXWRFODX DPE JUDX GH SURWHFFLy ,9SHU D OD FROāORFDFLy GH VHQ\DO
LQIRUPDWLYDLQFOzVIRQDPHQWDFLyLFROāORFDFLy 3







6XEREUD



3UHVVXSRVW3/

6XEREUD



0RYLPHQWGHWHUUHV

P

([FDYDFLy GH WHUUHQ\ QR FODVVLILFDW HQ ]RQHV GH GHVPXQW LQFORVHV
SDUWV SURSRUFLRQDOV GH URFD DPE PLWMDQV PHFjQLFV DPE FjUUHJD L
WUDQVSRUW D O DERFDGRU R OORF G ~V LQFOzV FjQRQ G DERFDPHQW L
PDQWHQLPHQWGHO DERFDGRU 3







 *8

P

5HEOLPHQW DPE PDWHULDO JUDQXODU ILOWUDQW DO GDUUHUD G DOoDWV GH PXUV L
HVWUHSV G HVWUXFWXUHV REUHV GH GUHQDWJH WUDQVYHUVDO DPE WXEV
PHWjOāOLFV FRUUXJDWV L WHVWHUHV L YROWHV SUHIDEULFDWV GH IRUPLJy LQFOzV
HVWHVD L FRPSDFWDFLy VHJRQV FRQGLFLRQV GHO 3OHF GH 3UHVFULSFLRQV
7qFQLTXHVPHVXUDWVREUHSHUILOWHzULF 3







 *%8

P

)HOWUH JHRWH[WLO QR WHL[LW GH SROLSURSLOp DPE XQ SHV PtQLP GH  JP
 IRUDGDW SHU DPEGXHV FDUHV DPE UHVLVWqQFLD D OD SHUIRUDFLy LJXDO
R VXSHULRU D  1 LQFOzV SqUGXHV SHU UHWDOOV L HQFDYDOFDPHQWV
UHJXODULW]DFLy L DQLYHOODPHQW GH VXSHUItFLH G DVVHQWDPHQW WRWDOPHQW
FROāORFDW 3







 *8

P

5HEOLPHQW DO GDUUHUD G DOoDWV GH PXUV L HVWUHSV GH IRUPLJy DPE
PDWHULDO SURFHGHQW GH OD SUzSLD REUD LQFOzV VHOHFFLy JDUEHOODW
FjUUHJXHV L WUDQVSRUWV LQWHUPHGLV HVWHVD L FRPSDFWDFLy VHJRQV
FRQGLFLRQV GHO 3OHF GH 3UHVFULSFLRQV 7qFQLTXHV PHVXUDW VREUH SHUILO
WHzULF 3











2EUD



3UHVVXSRVW3/

6XEREUD



7DQFDPHQWHVSHFtILFKHUSHWRIDXQD

 *5.

727$/

6XEREUD

PO



2EUD



3UHVVXSRVW3/

6XEREUD



0HVXUHVSUHYHQWLYHVLFRUUHFWRUHVDPELHQWDOV

 *5
 *8

6XEREUD





2EUD

727$/



 *%%8

727$/
727$/

3jJ

7DQFD SHUPDQHQW SHU D OD SURWHFFLy GH O KHUSHWRIDXQD G DFHU
JDOYDQLW]DW GH  PP GH JUXL[ HQ WUDPV GH  PHWUHV GH OODUJ L  P
G DOoDGD LQFORX HO VXEPLQLVWUDPHQW GH OD WDQFD L OHV SHFHV QHFHVVDULHV
SHO VHX DQFODWJH SHFHV HVSHFLDO HQ JLUV L WRW HO PDWHULDO QHFHVVDUL
UHSODQWHLJ FROāORFDFLy L WRWHV OHV IHLQHV QHFHVVDULHV SHU GHL[DU OD WDQFD
WRWDOPHQWLQVWDOāODODGDLIXQFLRQDO 3








727$/

P

6XEREUD



3UHVVXSRVW3/

6XEREUD



&DUWHOOVLQIRUPDWLXV









3UHVVXSRVW3/

6XEREUD



1RWUDPLILFDW

&DStWRO



6HJXUHWDWL6DOXW

6XEFDStWRO



(TXLSVSURWHFFLyLQGLYLGXDO

 +

X

&DVF GH VHJXUHWDW SHU D ~V QRUPDO FRQWUD FRSV GH SROLHWLOq DPE XQ
SHVPj[LPGHJKRPRORJDWVHJRQV81((1 3







 +

X

3URWHFWRU DXGLWLX GH WDS G HVFXPD KRPRORJDW VHJRQV 81((1  L
81((1 3







 +

X

3URWHFWRU DXGLWLX G DXULFXODU DFREODW DO FDS DPE DUQqV L RUHOOHUHV
DQWLVRUROOKRPRORJDWVHJRQV81((1L81((1 3







 +

X

0DVFDUHWD GH SURWHFFLy UHVSLUDWzULD KRPRORJDGD VHJRQV 81((1 
3







 +(

X

3DUHOOD GH JXDQWV FRQWUD DJHQWV TXtPLFV L PLFURRUJDQLVPHV
KRPRORJDWV VHJRQV 81((1  81((1 ,62  81((1
L81((1 3







 +1

X

)DL[DGHSURWHFFLyGRUVOXPEDU 3







 +'

X

$UQqV SHU D VHQ\DOLVWD DPE WLUHV UHIOHFWDQWV D OD FLQWXUD DO SLW D
O HVTXHQD L DOV WLUDQWV KRPRORJDW VHJRQV 81((1  L 81((1 
3







 +'

X

6LVWHPD DQWLFDLJXGD FRPSRVW SHU XQ DUQqV DQWLFDLJXGD DPE WLUDQWV
EDQGHV VHFXQGjULHV EDQGHV VXEJO~WLHV EDQGHV GH FXL[D UHFRO]DPHQW
GRUVDO SHU D VXEMHFFLy HOHPHQWV G DMXVW HOHPHQW GRUVDO
G HQJDQ[DPHQW G DUQqV DQWLFDLJXGD L VLYHOOD LQFRUSRUDW D XQ HOHPHQW
G DPDUUDPHQW FRPSRVDW SHU XQ WHUPLQDO PDQXIDFWXUDW KRPRORJDW
VHJRQV 81((1  81((1  81((1  81((1  L
81((1 3







727$/

(85





2EUD



2EUD

6HPEUD PDQXDO GH SODQWHV KHUEjFLHV SHU D XQ SHQGHQW   
LQFORVHV HO VXEPLQLVWUDPHQW GH OHV OODYRUV L WRWHV OHV RSHUDFLRQV
QHFHVVjULHV WLSXV SDV GH FRUUy UDVWHOODW PXOFK DL[t FRP HO
PDQWHQLPHQWILQVODUHFHSFLyGHO REUD 3

6XEFDStWRO



2EUD



3UHVVXSRVW3/

6XEREUD



1RWUDPLILFDW



(85

3URMHFWHFRQVWUXFWLX0LOORUHVGHUHVWDXUDFLyGHODFRQQHFWLYLWDWSHUOKHUSHWRIDXQDDO$YLQJXGD
GHO0DV2ULRODOVHXSDVVREUHHO5HFGHO0DV2ULRO70GH3DODX6DYHUGHUD

3URMHFWHFRQVWUXFWLX0LOORUHVGHUHVWDXUDFLyGHODFRQQHFWLYLWDWSHUOKHUSHWRIDXQDDO$YLQJXGD
GHO0DV2ULRODOVHXSDVVREUHHO5HFGHO0DV2ULRO70GH3DODX6DYHUGHUD

PRESSUPOST

3jJ

&DStWRO



6HJXUHWDWL6DOXW

6XEFDStWRO



6LVWHPHVGHSURWHFFLyFROāOHFWLYD



 +8

P

7DQFD G DGYHUWqQFLD R DEDOLVDPHQW G  P G DOoDGD DPE PDOOD GH
SROLHWLOq WDURQMD IL[DGD D  P GHO SHUtPHWUH GHO VRVWUH DPE VXSRUWV
G DFHUDOORWMDWVDPEIRUDWVDOVRVWUH 3







 +$)

X

7RSDOO SHU D GHVFjUUHJD GH FDPLRQV HQ H[FDYDFLRQV GH  P G DPSODGD
DPE WDXOy GH IXVWD L SHUILOV ,31  FODYDW DO WHUUHQ\ L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV 3







 +%%$$

X

6HQ\DO GH SURKLELFLy QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV
EODQF GH IRUPD FLUFXODU DPE FDQWHOOV L EDQGD WUDQVYHUVDO GHVFHQGHQW
G HVTXHUUD D GUHWD D  HQ FRORU YHUPHOO GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO
H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU SHU VHU YLVWD ILQV  P IL[DGD L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV 3







 +%%$%

X

6HQ\DO G REOLJDFLy QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD EODQF VREUH IRQV
EODX GH IRUPD FLUFXODU DPE FDQWHOOV HQ FRORU EODQF GLjPHWUH  FP
DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU SHU VHU YLVWD ILQV  P IL[DGD L DPE
HOGHVPXQWDWJHLQFOzV 3







 +%%$)

X

6HQ\DO G DGYHUWqQFLD QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV
JURF GH IRUPD WULDQJXODU DPE HO FDQWHOO QHJUH FRVWDW PDMRU  FP
DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU SHU VHU YLVWD ILQV  P GH GLVWjQFLD
IL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV 3







 +0-

X

([WLQWRU GH SROV VHFD GH  NJ GH FjUUHJD DPE SUHVVLy LQFRUSRUDGD
SLQWDWDPEVXSRUWDODSDUHWLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV 3







727$/

6XEFDStWRO



2EUD



3UHVVXSRVW3/

6XEREUD



1RWUDPLILFDW

&DStWRO



6HJXUHWDWL6DOXW

6XEFDStWRO



,PSODQWDFLySURYLVLRQDOGHOSHUVRQDOG REUD

 +%%

X

6HQ\DOPDQXDOSHUDVHQ\DOLVWD 3

 +48+

PHV

/ORJXHU GH PzGXO SUHIDEULFDW GH FDELQD DPE LQRGRU TXtPLF G [
P L  P G DOojULD DPE WDQFDPHQWV GH SROLHWLOq L VRVWUH WUDVO~FLG
HTXLSDW DPE  LQRGRU DPE GLSzVLW TXtPLF GH O L XQ ODYDER DPE
GLSzVLWG DLJXDGHODPEPDQWHQLPHQWLQFOzV 3

727$/

6XEFDStWRO



3UHVVXSRVW3/

6XEREUD



1RWUDPLILFDW

&DStWRO



6HJXUHWDWLGHVYLDPHQWGHWUjQVLW

 33$8

727$/

&DStWRO

SD

3DUWLGD DOoDGD GH FREUDPHQW tQWHJUH SHU D OD VHJXUHWDW YLDO
VHQ\DOLW]DFLy DEDOLVDPHQW L GHVYLDPHQWV SURYLVLRQDOV GXUDQW O H[HFXFLy
GHOHVREUHVVHJRQVLQGLFDFLyGHOD'LUHFFLyGHO 2EUD 3


3jJ



















2EUD

PRESSUPOST
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PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORES DE RESTAURACIÓ DE LA CONNECTIVITAT PER L’HERPETOFAUNA A L’AVINGUDA DEL MAS ORIOL AL SEU
PAS SOBRE EL REC DEL MAS ORIOL. TM DE PALAU-SAVERDERA

DOCUMENT IV. PRESSUPOST
RESUM DEL PRESSUPOST

3URMHFWHFRQVWUXFWLX0LOORUHVGHUHVWDXUDFLyGHODFRQQHFWLYLWDWSHUOKHUSHWRIDXQDDO$YLQJXGD
GHO0DV2ULRODOVHXSDVVREUHHO5HFGHO0DV2ULRO70GH3DODX6DYHUGHUD

RESUM DE PRESSUPOST

3jJ



1,9(//&DStWRO
,PSRUW
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
&DStWRO

6HJXUHWDWL6DOXW

&DStWRO

6HJXUHWDWLGHVYLDPHQWGHWUjQVLW

6XEREUD

1RWUDPLILFDW

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
1,9(//6XEREUD
,PSRUW
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
6XEREUD

7UHEDOOVSUHYLV

6XEREUD

0RYLPHQWGHWHUUHV

6XEREUD

7DQFDPHQWHVSHFtILFKHUSHWRIDXQD

6XEREUD

&DUWHOOVLQIRUPDWLXV

6XEREUD

0HVXUHVSUHYHQWLYHVLFRUUHFWRUHVDPELHQWDOV

6XEREUD

1RWUDPLILFDW

2EUD

3UHVVXSRVW3/

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
1,9(//2EUD
,PSRUW
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
2EUD



3UHVVXSRVW3/




HXURV

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORES DE RESTAURACIÓ DE LA CONNECTIVITAT PER L’HERPETOFAUNA A L’AVINGUDA DEL MAS ORIOL AL SEU
PAS SOBRE EL REC DEL MAS ORIOL. TM DE PALAU-SAVERDERA

DOCUMENT IV. PRESSUPOST
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Projecte constructiu. Millores de restauració de la connectivitat per l´herpetofauna a l´Avinguda
del Mas Oriol al seu pas sobre el Rec del Mas Oriol. TM de Palau-Saverdera

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

18.283,70

13 % Despeses Generals SOBRE 18.283,70.....................................................................

2.376,88

6 % Benefici Industrial SOBRE 18.283,70..........................................................................

1.097,02

Subtotal

21.757,60

21 % IVA SOBRE 21.757,60...............................................................................................

4.569,10

€

26.326,70

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( VINT-I-SIS MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS )

Palau-Saverdera, agost de 2021
L´Enginyer autor del Projecte

FARRERO SOLES
JOSEP
Josep Farreró i Solés
Enginyer Agrònom, col·legiat núm. 658
MEDIS, Enginyeria Ambiental i Agroindustrial,SLP

