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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MD01.- OBJECTE i ANTECEDENTS
L’objecte del present projecte és definir, descriure i valorar les obres d’ampliació de la
caseta-magatzem existent a la zona esportiva per a la seva correcta execució i adaptació a
les necessitats municipals.

MD02.- DADES PRINCIPALS DEL PROJECTE
Emplaçament:
Autor del projecte:

Zona Esportiva de Fornells de la Selva
Ctra. de Campllong, s/n 17458 de Fornells de la Selva
pau sánchez ariño, arquitecte tècnic municipal
arquitecte tècnic i enginyer d’edificació
Col. 876-00 del CAATEE de Girona

Promotor:
Tipus d’obra:
Tipus d’edifici:
Pressupost PEM:

AJUNTAMENT DE FORNELLS DE LA SELVA
C/ Antoni Gaudí, 45 17458 de Fornells de la Selva
NIF: P1707800G
Ampliació magatzem municipal
Edificació aïllada
23.808,78 Euros
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MD03.- DADES URBANÍSTIQUES
D’acord amb el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat inicialment pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de data 19 d’octubre de 2017 (DOGC núm. 7.490 publicat el dia
8/11/2017), els terrenys estan classificats com a sòl urbà i qualificats com a Equipaments
Esportius Clau E5.
Justificació dels paràmetres urbanístics:
Edificabilitat màxima: 0,15 m2/m2 Compleix
Ocupació màxima: 17%
Compleix

MD04. DECLARACIONS BÀSIQUES RELATIVES AL PROJECTE
Atesa la senzillesa i simplicitat constructiva de l’obra a executar no és obligatori el
compliment del CTE. No obstant es seguiran les exigènies i especificacions definides en el
CTE per tal d’establir uns mínims de qualitat en l’edificació.
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MD05. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICACIÓ, PROGRAMA DE NECESSITATS I
QUADRES DE SUPERFÍCIES
Actualment existeix una caseta-magatzem de 21,76 m2 de superfície construïda i 18,00 m2
de superfície útil. El sistema constructiu és a base de llosa de fonamentació de formigó
armat que a la vegada fa les funcions de paviment, murs perimetrals de tancament amb
blocs prefabricats de formigó i coberta lleugera amb bigues de perfils metàl·lics i xapa
metàl·lica amb aïllament tèrmic tipus “Sandwich”.
L’ampliació proposada consisteix en ampliar la caseta existent formant un altre espai sense
distribuir de 40,96 m2 de superfície construïda i 37,20 m2 de superfície útil per poder
atendre a les noves necessitats municipals. El sistema constructiu serà el mateix que el de
l’edificació existent, llosa de fonamentació de formigó armat, murs perimetrals de tancament
amb blocs prefabricats de formigó i coberta lleugera amb bigues de perfils metàl·lics i xapa
metàl·lica amb aïllament tèrmic tipus “Sandwich”.

Edifici existent

Ampliació

QUADRE SUPERFICIES ESTAT ACTUAL:

QUADRE SUPERFICIES RESULTANT:

Planta Baixa:
Magatzem 1:
Total sup. útil:
Total sup. construïda:

Planta Baixa:
Magatzem 1:
Magatzem 2:
Total sup. útil:
Total sup. construïda:

18,00 m2
18,00 m2
21,76 m2

18,00 m2
37,20 m2
55,20 m2
62,72 m2
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MD06. DADES RELATIVES A LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS I
SERVEIS
El projecte contempla mantenir tots els subministres i serveis existents.
- Electricitat: Es manté el subministrament existent.
- Aigua: Es manté el subministrament existent.
- Sanejament: Es manté el subministrament existent.

MD07. CONTROL DE QUALITAT
Es realitzarà el control de qualitat d’acord amb tot allò que s’especifica en el Plec de
Condicions (PC3 PLA DE CONTROL).

MD08.- SEGURETAT I SALUT
En compliment de l’art. 4 del Reial Decret 1627/97 aquest projecte incorpora l’Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut i d’acord amb l’art. 7 del mateix Reial Decret el contractista haurà
d’elaborar el corresponent Pla de Seguretat i Salut.

MD09.- GESTIÓ DELS RESIDUS
El contractista, com a posseïdor dels residus, tindrà l’obligació d’entregar al productor els
corresponents certificats i altra documentació acreditativa de la gestió realitzada.
S’adjunta al present projecte el corresponent ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS (Annex 2 AN2).

MD10.- TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini d execució s’estableix en 8 SETMANES.
El termini indicat és a títol orientatiu. La seva fixació a nivell de treball correspondrà a
l'adjudicatari de l'obra, en funció dels mitjans amb què compti i el rendiment dels equips que
presenti, que haurà de comptar amb l'aprovació de la Direcció Facultativa.

MD11.- CARACTERÍTIQUES DEL CONTRACTE
A efectes de contractació s’estableixen les següents característiques del contracte:
1.- Tipus de contracte: Contracte d’obres (art. 13 de la LCSP).
2.- Classificació de les obres:
a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación.
(art. 232 de la LCSP).
3.- Classificació del contractista:
D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), no
cal exigir classificació ni categoria a l’empresa que opti a l’execució d’aquestes obres.
Es proposa la següent classificació: Grup C, Subgrup 4, Categoria c.
4.- Codi CPV:
El codi CPV a efectes de la contractació de les obres és el 45213200-5.
5.- Termini d’execució:
S’estima en 8 setmanes.
6.- Condicions de la supervisió del projecte:
D’acord amb l’art. 235 de la LCSP cal informe de la unitat de supervisió de projectes.
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MD12.- PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

Fornells de la Selva, febrer de 2019

Pau Sánchez Ariño
arquitecte tècnic municipal
Col. 876 del COAATE

C/ Antoni Gaudí, 45 – Tel 972 47 61 63 – Fax 972 47 65 31 - 17458 FORNELLS DE LA SELVA (Gironès)
www.fornellsdelaselva.org - E-mail: ajuntament.fornells@fornellsdelaselva.org - NIF P-1707800-G
7

EXP. X2019000153
PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL MAGATZEM DE LA ZONA ESPORTIVA

MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
MC01. DESCRIPCIÓ I REQUISISTS DELS SISTEMES
1.- ENDERROCS
S’extraurà la coberta existent per tal de realitzar la nova coberta.
S’extraurà la fila superior de blocs per regularitzar el recolzament del mur.
Es tallarà i s’extraurà el paviment de formigó existent en la zona on es realitza l’ampliació.
2.- MOVIMENT DE TERRES
Es realitzarà la neteja i desbrossada del terreny afectat. No hi ha serveis afectats.
S’excavarà la zona on es realitzarà la llosa de fonamentació.
Les terres excavades es repartiran per la zona per anivellar-la i les sobrants es portaran a
abocador autoritzat.
3.- FONAMENTACIÓ
Sobre una capa de neteja es llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses
de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb camió o bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments
AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no
vist amb una quantia de 0.1 m2/m3 segons plànols.
Acabat superficial llis mitjançant regla vibrant.
4.- MURS DE BLOC DE FORMIGÓ
Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment
foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler
calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de
3 N/mm2.
En les obertures es col·locarà Llinda estructural de 30 cm d'amplària, de peça U llisa de
morter de ciment, de 400x200x300 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, color
gris, amb les cares vistes, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4
El remat superior serà amb Cèrcol de 30 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x300
mm, de morter de ciment, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, gris de cares vistes
col·locada amb morter mixt 1:0,5:4
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment i formigó per a fàbrica de blocs de morter
de ciment, HA-25/P/20/I0aI, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
col·locat manualment.
5.- ESTRUCTURA I COBERTA
L’estructura estarà formada per bigues Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols segons plànols.
Coberta Sandwich "in situ" amb pendent inferior a 30 %, formada per dues planxes, la
inferior és un perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats
entre 280 i 290 mm i una alçària entre 20 i 25 mm de 0.75 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 3 i 4 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient
de perforació de l'11%, de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, la superior és
C/ Antoni Gaudí, 45 – Tel 972 47 61 63 – Fax 972 47 65 31 - 17458 FORNELLS DE LA SELVA (Gironès)
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un perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 280 i 290
mm i una alçària entre 20 i 25 mm de 0.75 mm de gruix, amb una inèrcia entre 4 i 5 cm4 i
una massa superficial entre 6 i 7 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782, i perfils omega d'acer, d'alçària 100 mm com a separadors i aïllament amb
placa de llana mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 90 mm col·locat amb fixacions
mecàniques.
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat.
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a extrem del ràfec, col·locat amb
fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat
6.- INSTAL.LACIONS I SERRALLERIA
INSTAL.LACIONS
Electricitat
Instal·lació elèctrica complerta segons plànols amb el cablejat de coure, caixes de derivació,
caixes, plaques de mecanismes, interruptors, endolls, commutadors, tubs flexibles corrugats
de PVC i tots els elements necessaris pel seu correcte ús i funcionament. Els materials
d’acabat seran triats per la propietat amb el consentiment de l’instal·lador i la direcció
facultativa. Inclou les lluminàries i la connexió al quadre elèctric existent.
Aigua
Modificació de la instal·lació existent segons plànols incloses vàlvules, claus, canonades de
polietilè i tots els elements necessaris pel seu correcte ús i funcionament. Partida d’obra
totalment acabada complint tots els reglaments i normatives d’aplicació. Els materials
d’acabat seran triats per la propietat amb el consentiment de l’instal·lador i la direcció
facultativa.
Sanejament
Modificació de la instal·lació existent per evacuar la pica existent que es desplaça
d’ubicació. Es realitzarà amb tub de PVC amb connexió a la xarxa existent.
SERRALERIA
Es preveu el desplaçament de la persiana metàl.lica d’acord amb la nova ubicació segons
plànols.
Es preveu la col·locació de dues portes metàl·liques (tipus talla focs - EI2-C 60) d’una fulla
batent, per a una llum de 80x205 cm.

Fornells de la Selva, febrer de 2019

Pau Sánchez Ariño
arquitecte tècnic municipal
Col. 876 del COAATE
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PC PLEC DE CONDICIONS
PC1 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Sobre els components
Característiques
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat
amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE:
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge
CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de
desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li
siguin d’aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de productes,
equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents
directives Europees.
Control de recepció
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:
Control de la documentació dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la
DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys,
els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al
marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives
Europees que afectin als productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels
mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article
5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes
emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves
sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especificat en el projecte o ordenats per la D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el
mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.
Sobre l’execució.
Condicions generals.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció,
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de l’obra,
prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de
l’obra i del director de l’execució de l’obra.
Control d’execució.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres
controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona
pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les
certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de
control de qualitat de l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i
sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat
per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5
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Sobre el control de l’obra acabada.
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment
acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes
en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable
Sobre la normativa vigent
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de
edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar
expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes
vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.
PC2 CONDICIONS GENERALS DE CARÀCTER FACULTATIU
1 OBJECTE D’AQUEST DOCUMENT.
1.1. El Plec de Condicions Tècniques reuneix les normes que s'han de complir per a la realització de les obres del present projecte.
1.2. Aquest Plec, juntament amb els altres documents que constitueixen el projecte que servirà de base per a l'execució de les obres.
1.3. Les presents condicions tècniques seran d'obligada observació pel contractista a qui s'adjudiqui l'obra, el qual haurà de fer constar
que les coneix i que es compromet a executar l'obra amb estricta subjecció a aquestes condicions en la proposta que formuli i que
serveixi de base per a l'adjudicació.
2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.
2.1. Les obres objecte del contracte són les que s'especifiquen en els altres documents del projecte, com són la Memòria, Estat
d'amidaments, Pressupost i Plànols.
3 CARACTERÍSTIQUES QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS.
3.1. Tots els materials que s'han d'utilitzar en aquestes obres seran de primera qualitat i reuniran les condicions generals de tipus
tècnic previst en el Plec de Condicions de l’Edificació, publicat per la Direcció General d'Arquitectura, així com les altres disposicions
vigents referides a materials i models de construcció.
3.2. Tots els materials a què fa referència aquest Capítol podran ser sotmesos a les anàlisis o proves que es considerin necessàries
per acreditar la seva qualitat. Qualsevol altre que no hagi estat especificat i que calgui utilitzar, haurà de ser aprovat per la Direcció de
les obres, amb el benentès que serà rebutjat el que no reuneixi les condicions exigides per la bona pràctica de la construcció. Les
anàlisis o proves aniran a compte de la contracta fins a un import màxim de l’1 per cent del pressupost.
3.3. Els materials no consignats en el projecte que motivin preus contradictoris, reuniran les condicions de bondat necessàries, segons
criteri de la Direcció facultativa, i el contractista no podrà fer cap reclamació per les condicions exigides.
4 NORMES GENERALS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES.
4.1. Replanteig.
Com a activitat prèvia a qualsevol altra de l'obra es procedirà a efectuar la comprovació del replanteig. Es redactarà l'acta del resultat,
que serà signada per les parts interessades. En el cas que de l'esmentada comprovació es verifiqui la viabilitat del Projecte, segons
criteri del Director de les obres i sense reserves per part del contractista, s'iniciaran les obres, el termini d'execució de les quals
començarà a comptar a partir de l’endemà de la signatura de l'acta de comprovació de replanteig.
4.2. Condicions generals d’execució.
4.2.1. Tots els treballs inclosos en aquest projecte s'executaran acuradament i d'acord amb les bones pràctiques de la construcció,
segons les condicions establertes en el Plec de Condicions de l’Edificació de la Direcció General d'Arquitectura i en compliment
estricte de les instruccions rebudes de la Direcció Facultativa. El contractista, per tant, no podrà fer servir com a pretext la baixa
d’adjudicació per tal de canviar la seva acurada execució, ni la primeríssima qualitat de les instal·lacions projectades referents a
materials i mà d'obra, ni pretendre projectes addicionals.
4.2.2. Es tindran presents les disposicions i instruccions de tipus particular referents a determinades activitats que seran d'obligat
compliment, com el suara esmentat Plec de Condicions de l’Edificació, aprovat per l'OM del Ministeri de la Vivenda del 4/06/76 i el
CTE. També es tindrà en compte, si s’escau, les instruccions, normes i reglaments de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat sobre les
diferents instal·lacions en un edifici i tota la legislació vigent, complementària o no de l’esmentada, aplicable a la construcció.
4.2.3. Si la Direcció Facultativa considera mal executada alguna part de l’obra, el contractista tindrà l’obligació d’enderrocar-la i tornarla a fer tantes vegades com calgui, fins que resti a satisfacció d’aquesta Direcció, sense que aquests augments de treball donin dret a
percebre cap mena d’indemnització, encara que les condicions de mala execució de l’obra s’haguessin observat després de la
recepció, ni que això pugui influir en els terminis parcials o en el total d’execució de l’obra.
4.3. Obligacions del contractista.
4.3.1. Per a l'execució del programa de desenvolupament de l'obra previst, el contractista haurà de tenir sempre en l'obra un nombre de
treballadors proporcionat a l'extensió dels treballs i al tipus de feina que s’hi faci.
4.3.2. Tots els treballs han de ser executats per persones preparades. Cada ofici ordenarà el seu treball harmònicament amb els altres,
procurant sempre facilitar-ne la marxa, en profit de la bona execució i rapidesa de la construcció, ajustant-se tant com sigui possible a
la planificació econòmica de l'obra prevista en el projecte.
4.3.3. El contractista haurà de restar a l'obra durant la jornada de treball, però també hi podrà ser representat per un encarregat apte,
autoritzat per escrit, per a rebre instruccions verbals i signar rebuts i plànols o comunicacions que se li adrecin.
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4.3.4. En tota obra amb un pressupost superior a trenta mil cinquanta euros i seixanta cèntims i per a les que en el respectiu Plec de
Clàusules Particulars es determini, el contractista estarà obligat a tenir al capdavant de l'obra, i pel seu compte, un responsable amb
titulació professional adient, que intervingui en totes les qüestions de caràcter tècnic relacionades amb la contracta.
4.4. Llibre Oficial d’Obres, d’Assistències i d’Incidències.
4.4.1. Per tal que en tot moment es pugui tenir un coneixement exacte de l'execució i de les incidències de l'obra, es portarà, mentre
duri, el Llibre Oficial d'Obres i Assistències i el d'Incidències, en el quals quedaran reflectides les visites facultatives realitzades per la
Direcció de l'obra, les incidències sorgides i, en general, totes aquelles dades que serveixin per a determinar amb exactitud si s'han
complert, per la contracta, els terminis i les fases d'execució previstes per a la realització del projecte.
4.4.2. Respecte al paràgraf anterior, a l'hora de formalitzar el contracte es diligenciaran aquests Llibres en els Col·legis professionals, i
seran lliurats a la contracta en la data de començament de les obres per a conservar-los a l'oficina de l'obra, on estarà a disposició de
la Direcció Facultativa.
4.4.3. L'Arquitecte Director de l'obra, l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i els altres facultatius col·laboradors en la Direcció de les obres,
hi deixaran constància, mitjançant les referències oportunes, de les seves visites i inspeccions, de les incidències que sorgeixin, de les
circumstàncies que obliguin a qualsevol modificació del projecte, així com de les ordres que hagin de donar al contractista respecte a
l'execució de les obres, les quals seran de compliment obligatori.
4.4.4. Aquests llibres també estaran, amb caràcter extraordinari, a disposició de qualsevol autoritat, funcionari o tècnic que hagués
d'efectuar algun tràmit o inspecció en relació a l'obra.
4.4.5. Les anotacions en el Llibre d'Ordres i Assistències i en el d'Incidències donaran fe a efectes de determinar les possibles causes
de resolució d'incidències del contracte. No obstant, en el cas que el contractista no hi estigui d'acord, podrà al·legar en descàrrec seu
totes les raons que abonin la seva postura, aportant les proves que estimi pertinents en aquest Llibre. El fet d'efectuar una ordre a
través del corresponent assentament en el Llibre no serà obstacle perquè, si ho creu convenient la Direcció facultativa, la mateixa ordre
també s'efectuï d'ofici. L'esmentada ordre ha de ser reflectida també en el Llibre d'Ordres.
4.4.6. Qualsevol modificació en l'execució d'unitats d'obra que pressuposi la realització d'un nombre diferent d'aquelles, en més o
menys quantitat de les que figuren en l'estat d'amidaments del pressupost, haurà de ser coneguda i autoritzada amb caràcter previ a la
seva execució pel Director facultatiu, fent constar en el Llibre d'obra tant l'autorització esmentada com la comprovació posterior de la
seva execució. En el cas de no obtenir aquesta autorització, el contractista no podrà pretendre, en cap cas, l'abonament de les unitats
d'obra que s'hagin executat de més en relació a les que figuren en el projecte.
5 INSTAL·LACIONS AUXILIARS I PRECAUCIONS.
5.1. L'execució de les obres que figuren en aquest projecte requerirà les instal·lacions auxiliars adients per al transport i col·locació dels
materials, així com per al servei del personal.
5.2. Les precaucions que caldrà adoptar durant la construcció seran les previstes en l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el
Treball, aprovada per OM de 9-3-1971, en el Reial Decret 1627/1997, pel què s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut
en les obres de construcció (BOE 257, de 25-10-1997), les derivades de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, les
derivades de l’Estudi de Seguretat i Salut, i les que disposi la Direcció facultativa de l’obra.
6 AMIDAMENT I VALORACIÓ DE LES UNITATS D'OBRA.
6.1. Amidament.
6.1.1. L'amidament del conjunt d'unitats d'obra que constitueixen s'efectuarà aplicant a cada unitat d'obra la unitat d'amidament que li
sigui apropiada, i d'acord amb les mateixes unitats adoptades en el pressupost, unitat completa, metres quadrats, cúbics o lineals,
quilograms, etc.
6.1.2. Tant els amidaments parcials com els que s'efectuïn al final de l'obra es faran conjuntament amb el contractista i se n’estendran
les actes corresponents que seran signades per ambdues parts.
6.1.3. Tots els amidaments que s'efectuïn comprendran les unitats d'obra realment executades, i el contractista no tindrà dret a
reclamació de cap mena per la diferència que es pugui produir entre els amidaments que es facin i els que figuren en l'estat
d'amidaments del projecte, així com tampoc pels errors de classificació de les diverses unitats d'obra que figurin en els estats de
valoració.
6.2. Valoracions.
6.2.1. Les valoracions de les unitats d'obra que figuren en aquest projecte s'obtindran de la multiplicació del nombre d'aquestes
resultant de les mides pel preu unitari que els és assignat en el pressupost.
6.2.2. En el preu unitari esmentat al paràgraf anterior es consideren incloses les despeses del transport dels materials, les
indemnitzacions o pagaments que s'hagin de fer per qualsevol concepte, així com tota mena d'impostos fiscals, estatals, provincials o
municipals, que gravin els materials, durant l'execució de les obres, així com tota classe de càrregues socials. També aniran a càrrec
del contractista els honoraris, les taxes i altres impostos i gravàmens que s'originin amb motiu de les inspeccions, aprovació i
comprovació de les instal•lacions amb què es dota l'immoble.
6.2.3. El contractista no tindrà dret a demanar cap indemnització per les causes esmentades. En el preu de cada unitat d'obra hi ha
compresos tots els materials, accessoris i operacions necessàries per a deixar l'obra enllestida i en disposició per rebre-la.
6.3. Valoració de les obres no acabades o incompletes.
Les obres acabades s'abonaran d'acord amb els preus consignats en el pressupost. En el cas que a conseqüència de la rescissió o
altre causa calgui valorar obres incompletes s'aplicaran els preus del pressupost, sense que es pugui pretendre la valoració de l'obra
fraccionada d'altra forma que l'establerta en els quadres de descomposició de preus.
6.4. Preus contradictoris.
Si s'esdevé algun cas excepcional o imprevist arran del qual calgui la designació de preus contradictoris entre el promotor i el
contractista, aquests preus s'hauran de fixar d'acord amb el que estableix el segon paràgraf de l'article 146 del Text Refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques (RDL 2/2000).
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6.5. Relacions valorades.
6.5.1. El Director de l'obra formularà mensualment una relació valorada dels treballs executats des de l'anterior liquidació, amb
subjecció als preus del pressupost.
6.5.2. El contractista, que presenciarà les operacions de valoració i mesura objecte d'aquestes relacions, tindrà un termini de deu dies
per examinar-les. Durant aquest període haurà de donar la seva conformitat o sinó fer les reclamacions que cregui convenients.
6.5.3. Aquestes relacions valorades només tindran caràcter provisional a bon compte i no suposaran l'aprovació de les obres que hi
són compreses. Les relacions es formaran multiplicant els resultats de la mesura pels preus corresponents i descomptant, si cal, la
quantitat corresponent al tant per cent de baixa o millora produït en la licitació.
6.6. Obres que s’abonaran al contractista i preu d’aquestes.
6.6.1. S'abonaran al contractista les obres que realment executi segons el projecte o les seves modificacions, autoritzades per la
superioritat i a les ordres que d'acord amb les seves facultats li hagi comunicat per escrit el Director de l'obra, sempre que aquesta obra
s'ajusti als preceptes del contracte i sense que el seu import pugui excedir de la xifra total dels pressupostos aprovats. En
conseqüència, el nombre d'unitats que es consignen en el projecte o en el pressupost no podrà servir de fonament per a reclamacions
de cap mena, llevat dels casos de rescissió.
6.6.2. Tant en les certificacions d'obra com en la liquidació final s'abonaran les obres fetes pel contractista segons els preus d'execució
material que figuren en el pressupost per a cada unitat d'obra.
6.6.3. Si excepcionalment s'hagués fet algun treball no regulat exactament en les condicions de la contracta, però que tanmateix fos
admissible segons el criteri del Director, caldrà fer-ho conèixer a la superioritat i proposar alhora la rebaixa de preus que cregui
justa, i si aquella resolgués acceptar l'obra, el contractista quedarà obligat a conformar-se amb la rebaixa acordada.
6.6.4. Quan es cregui necessari fer servir materials per efectuar obres que no figurin en el projecte, s'avaluarà el seu import als preus
assignats a altres obres o materials anàlegs si n'hi hagués, i si no, s'acordarà entre el Director de l'obra i el contractista, sotmetent-lo a
l'aprovació superior. Els nous preus convinguts per un o altre procediment se subjectaran sempre al que estableixi el paràgraf 8.12
d'aquest capítol.
6.6.5. Al resultat de la valoració feta d'aquesta manera se li augmentarà el tant per cent adoptat per a formar el pressupost de
contracta, i de la quantitat que s'obtingui es descomptarà allò que proporcionalment correspongui a la rebaixa feta, en el cas que n'hi
hagi.
6.6.6. Quan el contractista, amb l'autorització del Director de l'obra, faci servir materials de preparació més acurada o de dimensions
més grans que les estipulades en el projecte, substituint una classe de fàbrica per una altra que tingui assignat més preu, o fent amb
dimensions més grans qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa, només tindrà dret a allò que li correspondria si hagués
executat l'obra d'acord estrictament amb el que s'havia projectat i contractat.
6.6.7. Les quantitats calculades per a obres accessòries tan sols seran abonades als preus de la contracta, segons les condicions
d'aquesta i els projectes particulars que es formulin o, en el seu defecte, per allò que resulti de mesura final.
6.7. Abonament de les partides unitàries.
6.7.1. Per a l’execució de les partides unitàries que figuren en el projecte d’obra, a les quals afecta la baixa d’adjudicació, caldrà obtenir
l’aprovació de la Direcció Facultativa, En aquest sentit, abans de procedir a la seva realització se sotmetrà a la seva consideració el
detall desglossat de l’import, el qual, si és de conformitat, podrà executar-se. De les partides unitàries que figuren en l’estat de mesures
o pressupost, caldrà justificar les que s’indiquen amb els números, i les restants seran d’abonament íntegre.
6.7.2. Un cop realitzades les obres, seran abonades al contractista amb el preu aprovat a què es fa referència en el paràgraf anterior.
7 RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA.
7.1. Recepció.
7.1.1. Un cop acabades les obres i trobant-se aquestes presumiblement en les condicions exigides, es procedirà a la seva recepció
dintre del mes següent a la seva finalització, segons el que disposen els articles 110.2 i 147 del Text Refós de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques (RDL 2/2000).
7.1.2. En l'acte de recepció hi seran presents: el representant del promotor, el director facultatiu de les obres i el contractista, i se
n’estendrà l'acta corresponent.
7.1.3. En el cas que les obres no es trobin en estat de ser rebudes s'actuarà d'acord amb el que disposa el paràgraf 2n. de l'article 147
del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RDL 2/2000).
7.1.4. En fer-se la recepció de les obres el contractista haurà de presentar les autoritzacions pertinents dels organismes oficials de la
província per a l'ús i posada en servei de les instal·lacions que així ho requereixin. No s'efectuarà la recepció de les obres, ni,
lògicament, es retornarà la fiança un cop transcorregut el termini de garantia, si no es compleix aquest requisit.
7.2. Termini de garantia.
7.2.1. El termini de garantia començarà a comptar a partir de la data de la recepció de l’obra.
7.2.2. Sense perjudici de les garanties que expressament es detallen en el Plec de Clàusules Administratives, el contractista garanteix
en general totes les obres que executa, així com els materials utilitzats i la seva bona manipulació.
7.2.3. El termini de garantia serà d'un any, comptat com s'indica en el paràgraf 7.2.1., i durant aquest període el contractista corregirà
els defectes observats, eliminarà les obres rebutjades i repararà les avaries que per aquest motiu es produeixin, tot això pel seu
compte i sense dret a cap indemnització. En cas de resistència, el promotor efectuarà aquestes obres amb càrrec a la fiança.
7.2.4. El contractista garanteix al promotor contra tota reclamació de tercera persona, derivada de l'incompliment de les seves
obligacions econòmiques o disposicions legals relacionades amb l'obra. Un cop aprovada la recepció i liquidació definitiva de les obres,
el promotor prendrà acord respecte a la fiança dipositada pel contractista.
7.2.5. Passat el termini de garantia de l'obra el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, excepte la referent als vicis ocults
de la construcció, deguts a l'incompliment dolós de contracte per part de l'empresari, del qual respondrà durant quinze anys, d’acord
amb allò establert en l’article 148 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RDL 2/2000). Transcorregut
aquest termini quedarà totalment extingida la seva responsabilitat.
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7.3. Proves per a la recepció.
7.3.1. Prèviament a l'execució de les unitats d'obra, els materials hauran de ser reconeguts i aprovats per la Direcció facultativa. Si
s'haguessin manipulat o col·locat sense obtenir la dita conformitat hauran de ser retirats tots aquells que la Direcció rebutgi, dins d'un
termini de trenta dies.
7.3.2. El contractista presentarà oportunament mostres de cada classe de material per a l’aprovació o confrontació amb els que
s’utilitzin a l’obra.
7.3.3. Sempre que la Direcció facultativa ho cregui convenient seran efectuades a compte de la contracta les proves i anàlisis que
permetin d'apreciar les condicions dels materials que s'han d'emprar, en les condicions que fixa el Decret 77/1984 de 4 de març, de
Presidència de la Generalitat sobre control de qualitat dels materials i unitats d'obra.
8 CESSIONS I SUBCONTRACTES
8.1. Cessions.
L'empresa que resulti adjudicatària de la licitació a què es refereix aquest Plec no podrà cedir els drets i obligacions derivats del
contracte, tret d'autorització del promotor i tenint en compte les condicions que estableix l’article 114 del Text Refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques (RDL 2/2000).
8.2. Subcontractes.
Per tal que l'empresa o contractista que resulti adjudicatària pugui subcontractar l'execució de diverses unitats d'obra, fent ús de les
possibilitats que li concedeix l'article 115 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RDL 2/2000), a més
de complir els requisits i tràmits que hi són previstos, haurà de sol·licitar del promotor, per escrit, l'autorització per a subcontractar,
manifestant la classificació que ostentin les empreses contractistes amb les quals pretengui efectuar aquestes subcontractes. El
promotor queda facultat per rebutjar-los, total o parcialment, quan, segons criteri de la Direcció facultativa de les obres no reuneixin les
condicions tècniques que garanteixin una bona execució de les unitats d'obra objecte del subcontracte.
9 CLÀUSULES FINALS
9.1. El contractista, d'acord amb la Direcció facultativa, lliurarà en l'acte de la recepció, els plànols de totes les instal·lacions efectuades
en l'obra amb les modificacions o estat definitiu en què han quedat.
9.2. El contractista es compromet igualment a lliurar al promotor les autoritzacions que preceptivament han d'expedir els departaments
de la Generalitat de Catalunya i autoritats locals per a la posada en servei de les instal·lacions que afecten l'obra.
9.3. També van a compte del contractista tots els arbitris, llicències municipals, tanques, enllumenat, multes, etc. que motivin les obres
des del seu inici fins a l'acabament total.
9.4. El contractista durant l'any que va des de la recepció al termini de garantia de l'obra, serà el conservador de l'edifici, on dedicarà el
personal suficient per atendre totes les avaries i reparacions que s'hi puguin presentar, encara que l'establiment sigui ocupat o utilitzat
per la propietat amb anterioritat a la finalització de l'esmentat termini.
9.5. Per tot allò que no s'hagi detallat expressament en els articles anteriors, i en especial sobre les condicions que hauran de reunir els
materials que es facin servir a l'obra, així com l'execució de cada unitat d'obra i les normes per a la seva mesura i valoració, regirà el
Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura.
9.6. Seran de compliment obligat el CTE i les Normes que afecten a l'Edificació.

Fornells de la Selva, febrer de 2019

Pau Sánchez Ariño
arquitecte tècnic municipal
Col. 876 del COAATE
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1.- DADES DE L’OBRA
Tipus d’obra:
Autor EBSS:
Emplaçament:
Autor del projecte:

Obres d’ampliació d’un magatzem municipal.
pau sánchez ariño, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació col. 876-00.
Zona Esportiva de Fornells de la Selva
Ctra. de Campllong, s/n 17458 de Fornells de la Selva
pau sánchez ariño, arquitecte tècnic municipal
arquitecte tècnic i enginyer d’edificació
Col. 876-00 del CAATEE de Girona

Promotor:
Tipus d’obra:
Tipus d’edifici:
Pressupost PEM:

AJUNTAMENT DE FORNELLS DE LA SELVA
C/ Antoni Gaudí, 45 17458 de Fornells de la Selva
Ampliació magatzem municipal
Edificació aïllada
23.808,78 Euros

2.- DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT
Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades:
La intervenció no afecta a cap servei públic.
3.- COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES
DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
3.1 INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos
d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i
salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la
prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut
en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inicia de l’obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de
l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a
l’aprovació d’aquesta Administració.
Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació
feta al Llibre d’incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat laboral competent, segons model inclòs a
l’annex III del Reial Decret.
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un
risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als
contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l’art. 15è de la "Ley de Prevención
de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats:
a)

El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja

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

c)

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars

d)

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a
l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
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e)

La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de
matèries i substàncies perilloses

f)

La recollida dels materials perillosos utilitzats

g)

L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes

h)

L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases
del treball

i)

La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms

j)

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l’obra o prop de l’obra.

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
1

L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb els següents principis generals:

a)

Evitar riscos

b)

Avaluar els riscos que no es puguin evitar

c)

Combatre els riscos a l’origen

d)

Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els
mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

e)

Tenir en compte l’evolució de la tècnica

f)

Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill

g)

Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball, les condicions de treball, les
relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball

h)

Adoptar mesures que posin per davant la protecció col lectiva a la individual

i)

Donar les degudes instruccions als treballadors

2

L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment
d’encomanar les feines

3

L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i
adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic

4

L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el
treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures
preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que
es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

5

Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos
derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a l’annex IV del Reial Decret
1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns
d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines.
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, haventse d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot
moment el risc d’incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).
3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA
-

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitjes, grues...)

-

Riscos derivats del funcionament de grues

-

Caiguda de la càrrega transportada

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques
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3.3.2 TREBALLS PREVIS
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de materials

-

Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

3.3.3 ENDERROCS
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Fallida de l’estructura

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Acumulació i baixada de runes

3.3.7 ESTRUCTURA I RAM DE PALETA
-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de material

-

Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS
-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de material

-

Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

3.3.10 INSTAL·LACIONS
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Emanacions de gasos en obertures de pous morts

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Sobreesforços per postures incorrectes
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3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del
R.D.1627/1997)
1

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’altura, per les
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del lloc de
treball

2

Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

3

Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació
de zones controlades o vigilades

4

Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió

5

Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió

6

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

7

Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic

8

Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit

9

Treballs que impliquin l’ús d’explosius

10

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesat

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s’hauran de mantenir en bon estat de
conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats
segons la normativa vigent. Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).
3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
-

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins
l’obra

-

Senyalització de les zones de perill

-

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

-

Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària

-

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega

-

Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents

-

Els elements de les Instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants

-

Fonamentació correcta de la maquinària d’obra

-

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega
màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge, etc

-

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra

-

Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat

-

Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions
veïnes)

-

Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebades i pantalles de protecció de rases

-

Utilització de paviments antilliscants.

-

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.

-

Col·locació de xarxet en forats horitzontals

-

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)

-

Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades

-

Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides

-

Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
-

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules

-

Utilització de calçat de seguretat

-

Utilització de casc homologat

-

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d’ancoratge
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria

-

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

-

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

-

Utilització de mandils

-

Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d’un operari en els treballs amb perill
d’intoxicació. Utilització d’equips de subministrament d’aire
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3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
-

Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s’ha de
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra
puguin entrar.

-

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

-

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega

-

Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions
veïnes)

-

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)

3.5 PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S’informarà a l’inicia de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de traslladar els
accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

3.6 NORMATIVA APLICABLE
SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
-Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las
obras de construcción temporales o móviles
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/1 0/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. Transposíció de la Directiva 92/57/CEE. Deroga el RD
555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'ediflcació i obres púbilques
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) Prevención de riesgos laborales
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevención
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo
- RD 48611997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Diposiciones mínimas de seguridad y salud en los ugares de trabajo
En el capitol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l’esmenta en quant a escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/O 3/1971)
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores
- RD 488/97 de 14 de abril (BQE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BQE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utílízacion por los trabajadores de los equipos de trabajo
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utiització dels equips de treball
Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/0 3/1971)
- O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene
Correcció d’errades: BOE: 31/10/86
-O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obres Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre
desmontables para obras
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)
-O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
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Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
- O. de 9 de marzo de l97l (BOE:16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcció d’errades: BOE 06/04/71 Modificació: BOE: 02/11/89
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD
1215/1997
-O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)
S’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció
Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal de trabajadores
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30112174): NR. MT-1: Cascos no metálicos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): NR. MT-2: Protectores auditivos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores Modificació: BOE: 24/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad. Modif.: BOE: 25/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (ROE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos Modificació: ROE:
27/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (ROE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras Modif: ROE: 28/1 0i75
- R. de 28 de julio de 1975 (ROE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias respiratorias. Normas comunes y
adaptadores faciales Modificació: ROE: 29/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (ROE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos.
Modificació: ROE: 30/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (ROE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias respiratorias: mascarillas
autofiltrantes Modificació: ROE: 31/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (ROE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros químicos y
mixtos contra amoníaco. Modificació: ROE: 01/11/75

Fornells de la Selva, febrer de 2019

Pau Sánchez Ariño
arquitecte tècnic municipal
Col. 876 del COAATE
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AN1 NORMATIVA USUAL
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AN2 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS – RD 105/2008
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FAÇANES
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