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1. REDACTOR
Carles Mallol Nabot com a enginyer tècnic agrícola, amb núm. de col·legiat 3909 i domicili a l’Av. Santa
Eugenia 18 – 17001 de Girona, redacta la present memòria a petició del el sr. Xavier Torrent Monguix amb
DNI 40325568J, domiciliat al Mas Guapanoia, de Vilademuls (17.468), comarca del Pla de l’Estany, província
de Girona.

2.

ANTECEDENTS I OBJECTIU

Es redacta la present memòria amb la finalitat d'aportar les dades tècniques d'interès per a sol·licitar:
Llicència Municipal d’Obres a l’Ajuntament de Vilademuls per realitzar l’adequació interior de la nau
on actualment es destina al vaquí de llet per allotjar de porcs d’engreix amb una superfície total construïda
de 750,00 m2.
La modificació de la llicència d’Activitats, de la granja “Mas Guapanoia” amb marca oficial 8950 EO, ja
que vol realitzar un canvi d’activitat productiu i un augment de la capacitat de porcs d’engreix, passant de;
38 vaques de llet, 1 mascle, 20 cria de llet i 10 vaques de reposició, a 500 porcs d’engreix, i un augment de
410 porcs d’engreix ,on això suposa un canvi no substancial.
(L'activitat segons les afectacions de la Llei Òmnibus a la Llei 20/2009, de prevenció i control; l’explotació
estar qualificada com a 11.1.j del annex III, en règim de comunicació)
El canvi NO substancial consistirà en ampliar la capacitat de l’explotació en 910 porcs d’engreix, per millorar
la productivitat i rendibilitat de l’activitat, això suposarà un increment de 2954,92KgN/any, (no sobrepassant
la quantitat 5000 KgN/any).
Per la realització el canvi NO substancial, cal reformar interiorment la nau que actualment s’utilitza per el
vaquí de llet, adequant-la per allotjar 910 porcs d’engreix amb una superfície construïda de 750,00m2.
Després del canvi NO substancial proposat l’explotació ramadera tindrà una capacitat total de 1440 porcs
d’engreix.
Actualment l’explotació Mas Guapanoia te una capacitat per a l’espècie de porcí: 530 porcs d’engreix; de
l’espècie de boví té capacitat per: 38 vaques de llet, 1 mascle, 20 de cria, 10 de reposició de llet i 50 vedells
d’engreix. L’explotació esmentada anteriorment, te fet i aprovat el pla de dejeccions ramaderes (P02019) i
l’avaluació ambiental.
D'ENGINYERS TÉCNICS
El canvi d’activitat productiu es realitza per substituir tots els animals de boví de llet,COL·LEGI
per 500
porcs
AGRÍCOLES I FORESTALS DE
CATALUNYA

Girona
d’engreix, i l’augment de capacitat en un increment de 410 porcs d’engreix més, per millorarDemarcació:
la productivitat

i rentavilitat de l’activitat.
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Després del canvi proposat l’explotació ramadera tindrà una capacitat total de 1440 porcs d’engreix i 50
vedells d’engreix.
Per poder fer l’ampliació en zona vulnerable ens regim amb el Decret 136/2009 d’1 de setembre;
Article 20
Requisits per a la implantació d’explotacions ramaderes noves o l’ampliació de capacitat de bestiar
1. En zones vulnerables, la implantació d’una nova explotació ramadera, així com l’ampliació de capacitat
d’una explotació existent, ha de complir els requisits que estableixen aquest Decret i la resta de normativa
sectorial aplicable, i ha de trobar-se en algun dels casos següents o en alguna combinació d’aquests:
b) En cas que la totalitat de les aplicacions de dejeccions en zona vulnerable es faci en terres que formen
part de l’explotació agrària que les genera, amb l’obligació de justificar la substitució en l’adobatge de la part
equivalent de nitrogen mineral pel provinent de les dejeccions ramaderes. Es considera que formen part de
l’explotació agrària les terres que són cultivades per la persona titular de l’explotació, ja sigui en règim de
propietat o bé en règim d’arrendament emparat per un contracte d’arrendament rústic regulat a la Llei
1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu.
L’augment de capacitat de l’explotació es considera no substancial ja que no es troba dins de cap de les
punts següents.
La intervenció administrativa en les modificacions de les activitats es troba regulada en l’article
59 de la Llei 20/2009. El seu apartat 2 estableix:

1.2) En el cas d’activitats ramaderes, es considera canvi substancial qualsevol modificació que impliqui
alguna de les següents coses:
a) Increment superior al 30 % del nitrogen generat amb les dejeccions, o que l’increment superi els 7.000
kg N/any.
b) Increment superior al 20 % del nitrogen aplicat en terres agrícoles situades en zones vulnerables o en
terres agrícoles situades en zones de protecció pera l’abastament d’aigua potable, o que l’increment
d’aplicació superi els 5.000 kgN/any.
En tots els casos, el càlcul de l’increment de nitrogen es realitza considerant els valors estàndard d’excreció
de nitrogen segons el tipus de bestiar.

No es objecte de la present memòria incrementar la superfície edificada de l’explotació ramadera, només
es realitzaran reformes interiors per adequar la nau de vaquí de llet per allotjar el porcí d’engreix.

3.

TITULARITAT

El titular de l’explotació és Xavier Torrent Monguix, amb NIF núm. 40325568J i domicili, Carrer Mas Torrent
45, 17468 de Vilademuls. (Pla de l’Estany)
COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
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DADES DE LA FINCA

L’explotació està ubicada en el terme municipal de Vilademuls, situada a Mas Guapanoia, al polígon 10
parcel·la 22 i amb coordenades UTM- x: 489.800, y:4.664.204

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
Segons les normes subsidiàries del planejament urbanístic la zona on està situada la finca, aquesta està
qualificada com a sòl no urbanitzable; zona agrícola.
Que la reforma interior de la nau, és compatible amb el planejament urbanístic amb les condicions
constructives que consten en els referits articles.

NORMATIVA.
Ordenació urbanística

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilademuls, Pla director Urbanístic del Pla de l’Estany
Qualificació urbanística: sòl no urbanitzable classificat com a zona Rústic General AG, no urbanitzable, Rústic
N1.
Llei del sòl. Llei 8/2007, de 28 de maig (BOE núm. 128 de 29-5-2007).
COL·LEGI
D'ENGINYERS
Llei d’urbanisme. Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol (DOGC núm. 4436 de 28-7-2005).
Modificat
pelTÉCNICS
AGRÍCOLES I FORESTALS DE
Decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre (DOGC núm. 4990 de 18-10-2007). Reglament de la Llei
d’urbanisme.
CATALUNYA
Demarcació: Girona
Decret 305/2006, de 18 de juliol (DOGC núm. 4682 de 24-7-2006).
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Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre
(DOGC núm.4015 de 21-11-2003). Modificat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre (DOGC núm. 4292 de
31-12-2004 ), Llei 21/2005, de 29 de desembre (DOGC núm. 4541 de 31-12-2005) i Llei 5/2007, de 4 de
juliol (DOGC núm. 4920 de 6-7-2007).
Reglament de línies aèries d’alta tensió. Decret 3151/1968, de 28 de novembre (BOE núm. 311 de 27-121968. Correcció d'errades en el BOE núm. 58 de 8-3-1969).
Reglament general de carreteres. Decret 293/2003, de 18 de novembre (DOGC núm. 4027 de 10-12-2003).




Llei del Sector Ferroviari. Llei 39/2003, de 17 de novembre (BOE núm. 276 de 18-11-2003).
Pla director urbanístic (si se’n disposa)
Plans territorials (si se’n disposa)

Normativa de construcció







Llei d’Ordenació de l’Edificació. Llei 38/1999, de 5 de novembre (BOE núm. 266 de 6-11-1999).
Modificada per la Llei 24/2001, de 27 de desembre (BOE núm. 313 de 31-12-2001) i per la Llei
53/2002, de 30 de desembre (BOE núm. 313 de 31-12-2002).
Codi Tècnic de l’Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE núm. 74 de 28-3-2006).
Modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre (BOE núm. 254 de 23-10-2007).
Instrucció de formigó estructural (EHE). Reial Decret 2661/1998, d'11 de desembre (BOE núm.
11 de 13-1-1999). Modificat pel Reial Decret 996/1999, d'11 de juny (BOE núm. 150 de 24-61999).
Control de qualitat de l’edificació. Decret 375/1988, d'1 de desembre (DOGC núm. 1086 de 2812-1988. Correcció d’errades en el DOGC núm. 1111 de 24-2-1989). Desplegat per les Ordres de
25 de gener de 1989 (DOGC núm. 1111 de 24-2-1989), 13 de setembre de 1989 (DOGC núm.
1205 d’11-10-1989), Resolució de 18 de novembre de 1991 (DOGC núm. 1531 de 18-12-1991) i
Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC núm. 1610 de 22-6-1992), 12 de juliol de 1996 (DOGC
núm. 2267 d’11-10-1996) i 18 de març de 1997 (DOGC núm. 2374 de 18-4-1997).

Normativa d’instal·lacions

Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i instruccions tècniques complementàries
(ITC). Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE núm. 224 de 18-9-2002).

Reglament d’instal·lacions petrolíferes. Reial Decret 2085/1994, de 20 d’octubre (BOE núm. 23
de 27-1-1995. Correcció d’errades en el BOE núm. 94 de 20-4-1995). Modificat pel Reial Decret
1523/1999, de 1 d’octubre (BOE núm. 253 de 22-10-1999. Correcció d’errades en el BOE núm.
54 de 3-3-2000).

Instruccions Tècniques complementàries del Reglament d’instal·lacions petrolíferes MI-IP. Reial
Decret 2085/1994, de 20 d’octubre (BOE núm. 23 de 27-1-1995. Correcció d’errades en el BOE
núm. 94 de 20-4-1995), Reial Decret 1562/1998, de 17 de juliol (BOE núm. 189 de 8-8-1998.
Correcció d’errades en el BOE núm. 278 de 20-11-1998), Reial Decret 1523/1999, d’1 d’octubre
(BOE núm. 253 de 22-10-1999. Correcció d’errades en el BOE núm. 54 de 3-3-2000), Reial
Decret 365/2005, de 8 d’abril (BOE núm. 100 de 27-4-2005) i Reial Decret 1416/2006, d’1 de
desembre (BOE núm. 307 de 25-12-2006).

Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE). Reial Decret 1027/2007, de 20 de
juliol (BOE núm. 207 de 29-8-2007). (Entrada en vigor: 29 de febrer de 2008).
Normativa ambiental

Llei de la intervenció integral de l’Administració ambiental. Llei 3/1998, de 27 de febrer (DOGC
núm. 2598 de 13-3-1998). Modificada per la Llei 1/1999, de 30 de març (DOGC núm. 2861 de 6COL·LEGI D'ENGINYERS
4-1999), Llei 4/2000, de 26 de maig (DOGC núm. 3149 de 29-5-2000), Llei 13/2001,
de 13 deTÉCNICS
AGRÍCOLES I FORESTALS DE
juliol (DOGC núm. 3437 de 24-7-2001) i Llei 4/2004, d’1 de juliol (DOGC núm.
4167 de 5-7CATALUNYA
Demarcació: Girona
2004).

Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre (DOGC núm.4015 de 21-11-2003). Modificat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre
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(DOGC núm. 4292 de 31-12-2004 ), Llei 21/2005, de 29 de desembre (DOGC núm. 4541 de 3112-2005) i Llei 5/2007, de 4 de juliol (DOGC núm. 4920 de 6-7-2007).
Gestió de les dejeccions ramaderes. Decret 220/2001, d'1 d’agost (DOGC núm. 3447 de 7-82001). Modificat pel Decret 50/2005, de 29 de març (DOGC núm. 4353 de 31-3-2005).
Protecció de les aigües contra la contaminació produïda pels nitrats procedents de fonts
agràries. Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer (BOE núm. 61 d'11-3-1996).
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002, de 28 de juny (DOGC núm. 3675
de 11-7-2002)
Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge. Llei 8/2005, de 8 de juny (DOGC núm. 4407 de
16-6-2005).
Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció. Decret 201/1994, de 26 de juliol
(DOGC núm. 1931 de 8-8-1994). Modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC núm.
3414 de 21-6-2001).
Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21/2006, de 14 de febrer
(DOGC núm. 4574 de 16-2-2006. Correcció d’errades en el DOGC núm. 4678 de 18-7-2006).
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Llei 6/2001, de
31 de maig (DOGC núm. 3407 de 12-6-2001).
Mesures de prevenció dels incendis forestals. Decret 64/1995, de 7 de març (DOGC núm. 2022
de 10-3-1995). Article 2 derogat per la Llei 5/2003, de 22 d’abril (DOGC núm. 3879 de 8-52003). Modificat pel Decret 206/2005, de 27 de setembre (DOGC núm. 4479 de 29-9-2005).

Normativa de seguretat i salut

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE núm. 269 de 10-111995). Modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre (BOE núm. 313 de 31-12-1998), la
Llei 39/1999, de 5 de novembre (BOE núm. 266 de 6-11-1999. Correcció d’errades en el BOE
núm. 271 de 12-11-1999), pel Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (BOE núm. 189 de 88-2000. Correcció d’errades en el BOE núm. 228 de 22-9-2000), la Llei 54/2003, de 12 de
desembre (BOE núm. 298 de 13-12-2003), Llei 30/2005, de 29 de desembre (BOE núm. 312 de
30-12-2005), Llei 31/2006, de 18 d’octubre (BOE núm. 250 de 19-10-2006) i per la Llei Orgànica
3/2007, de 22 de març (BOE núm. 71 de 23-3-2007).

Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Reial Decret 1627/1997,
de 24 d’octubre (BOE núm. 256 de 25-10-1997). Modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 12 de
novembre (BOE núm. 274 de 13-11-2004), Reial Decret 604/2006, de 19 de maig (BOE núm.
127 de 29-5-2006) i Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost (BOE núm. 204 de 25-8-2007.
Correcció d’errades en el BOE núm. 219 de 12-9-2007).

DISTÀNCIES
 A més de 800 m del nucli urbà de Vilademuls.
 A més de 500 m de d'explotacions ramaderes de la mateixa espècie.
 A més de 50 m de Rieres.
 A més de 100 m de línies elèctriques d’alta tensió.
 A més de 500 m d’altres habitatges.

COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
AGRÍCOLES I FORESTALS DE
CATALUNYA
Demarcació: Girona
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4.

ANTECEDENTS

MOTIVACIÓ
El promotor d’aquest projecte actualment te una explotació agrícola i ramadera, formada per vaques
de llet, vedells d’engreix i porcs d’engreix. El promotor desitja realitzar un canvi d’activitat i un augment de
capacitat, substituinst el vaquí de llet per porcs d’engreix i augmentant les places de porcí d’engreix
Per aconseguir un millor augment en la rendibilitat de l'explotació agrícola i ramadera.

ANTECEDENTS

Actualment, la parcel·la disposa de quatre naus dedicades a cria, alimentació i maneig dels animals,
disposa d’un magatzem destinat a la maquinaria agrícola, dues sitges per l’emmagatzematge de farratges i
d’un cobert agrícola per emmagatzemar farratges.

5.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

L’activitat actualment està destinada a l’explotació de producció de llet, vedells d’engreix i porcí d’engreix,
amb la següent capacitat:
Tipologia de Bestiar
Vaques de llet
Mascles de llet
Cria de llet
Reposició de llet
Vedells d’engreix
Porcí d’engreix

7.1

Núm. de caps
38
1
20
10
50
530

GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES

7.1.1 PLA DE GESTIÓ
En els quadres següents queda reflectit la situació actual i prevista després del canvi d’activitat i augment de
capacitat proposat de l’explotació ramadera “Mas Guapanoia”. Podem observar que els KgN/plaça i any no
augmenta.
Situació actual del PDGR
Marca
oficial

895EO
895EO
895EO
895EO
895EO
895EO

Tipus de bestiar i
fase productiva

vaquí femelles
vaquí mascles
Cria vaqui
Reposició vaqui
vedells engreix
Porcí engreix

Places

38
1
20
10
50
530

% de
temps
estabul
at

100
100
100
100
100
100

N
estàndard
(KgN/plaç
a i any)

80,22
80,22
5,7
40
28,97
7,25
Total

Nitrogen
total
(KgN/
any)

3048.36
80.22
114
400
1448.5
3842.2

Fem
/estan
dard(t/
plaça i
any)

Purí
/estàndard
(m3/ plaça
i any)

18
12
0.6
7
4

Total
fem
(t/
any)

Total
fem
(m3/
any)

Total
Purí
(m3/
any)

684
12
12
70
200
COL·LEGI D'ENGINYERS
TÉCNICS
2,15

AGRÍCOLES I FORESTALS DE
1139.5
CATALUNYA
Demarcació: Girona

8933.58
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Situació prevista del PDGR
Marca
oficial

Places

Tipus de bestiar i
fase productiva

895EO
895EO

Vedells d’engreix
Porcí d’engreix

% de
temps
estabul
at

N
estàndard
(KgN/plaç
a i any)

50 100
1440 100

Nitrogen
total
(KgN/
any)

28,97
7,25

1448.5
10440

total

11888,5

Fem
/estan
dard(t/
plaça i
any)

Purí
/estandard
(m3/ plaça
i any)

Total
fem
(t/
any)

4

Total
fem
(m3/
any)

Total
Purí
(m3/
any)

200
2,15

2214.5

Per gestionar l’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes del Pla de Gestió de les Dejeccions Ramaderes
anterior, l’explotació ramadera disposa d’una capacitat d’autonomia suficient per emmagatzemar el purí i el
fem produït per l’explotació.
L’explotació ramadera te una capacitat, per gestionar 1.637,37 m3/purí i segons el DAAM la capacitat
d’autonomia d’emmagatzematge, hauria de ser de 1365 m3/purí (capacitat d’autonomia per 5 mesos).

6.

DIAGNOSI DEL PAISATGE

Malgrat la subjectivitat en la valoració del paisatge, es consideren tres elements principals per a la
seva diagnosi: Les condicions de visibilitat, la qualitat paisatgística i la fragilitat paisatgística

6.1.

CONDICIONS DE VISIBILITAT

Per analitzar les condicions de visibilitat de l’activitat en projecte s’emprèn els criteris establerts segons
bibliografia consultada1 (vegeu la Taula 1):

Taula 1. Criteris per a la quantificació de l’efecte visual
Criteris

Avaluació
Paràmetre

Nomenclatura

Valors

Ubicació

U

Molt freqüentats
Freqüentats
Poc freqüentats
No visitats

3
2
1
0

Poblacions

P

Número de poblacions (n) desde les quals es pot observar l’àrea de treball.

0

Proximitat

Pr

d < 125 m
125 < d < 250 m
250 < d < 500 m
500 < d
(Variant segons condicions del terreny).

3
2
1
0

Vies de
Comunicació

VC

Autopista
Carretera Nacional
Carretera Comarcal
Camí rural, pista forestal

4
3
2
1

Vegetació

V

x > 70%
50 < x < 70%
10 < x < 50%
x < 10%

3
2
1
0

Ubicació (U): Nivell d’afluència i ocupació dels indrets des dels quals el projecte serà visible.

COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
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Poblacions (P): Nombre de poblacions i/o nuclis habitats des dels quals es poden observar les àrees de treball.
Proximitat (Pr): Distància entre el projecte i les poblacions i/o nuclis habitats propers.
Vies de comunicació (VC): Vies de comunicació properes a la des de les quals és
visible. Vegetació (V): Percentatge (x) de vegetació eliminada en les àrees de
treball.

La quantificació s’obté per la suma algebraica dels valors dels paràmetres adoptats i l’avaluació global es pot
dividir en classes tal i com es mostra a la Taula 2:

Taula 2. Interpretació del valor de l’impacte visual (segons paràmetres de la Taula 1)
Valor de l’impacte
> 14
6 – 14
2–6
<2

Interpretació
Molt alt
Alt
Mitjà
Baix

El valor de l’impacte visual del projecte en estudi és Mig, atès que la nau a reformar es troba en una zona
poc freqüentada, existeix una xarxa de camins rurals i carreteres, que donen accés als camps de la mateixa
propietat, tot i que poc freqüentats, i des de cap punt d’aquesta xarxa serà visible la instal·lació. L’explotació
es situa en uns terrenys lluny del nucli de població de Vilademuls, tot i que la distància existent, fa gairebé
impossible de ser visualitzada des de qualsevol indret d’aquest nucli; en relació a la distància del projecte a
la població, és important constatar que l’explotació ramadera s’ubica en Sòl No Urbanitzable i
aproximadament a més de 800 m de distància del nucli de Vilademuls i a més de; respecte les vies de
comunicació, el projecte no serà visible des cap punt dels camins rurals que donen accés a explotacions i
masies més properes. El percentatge de vegetació eliminada a les àrees de treball és de menys del 2% atès
que es tracta una explotació ja existent.
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6.2.

QUALITAT PAISATGÍSTICA

S’entén per qualitat paisatgística la singularitat dels elements que caracteritzen l’àrea segons la percepció
estètica des d’un punt concret, des del seu entorn immediat, així com des del mateix fons escènic en el qual
es troba.
Es consideren les tres classes de qualitat visual establertes pel Servei Forestal del Dept. d’Agricultura dels
Estats Units (USDA Forest Service) (vegeu la Taula 3):
Classe A

De qualitat alta, àrees amb trets singulars i excel·lents.

Classe B

De qualitat mitja, àrees els trets de les quals posseeixen varietat en la forma, color, línia i
textura, però que resulten comuns en la regió estudiada, i no excepcionals.

Classe C

De qualitat baixa, àrees amb molt poca varietat en la forma, color, línia i textura.

Taula 3. Classes de qualitat escènica (USDA Forest Service)
Varietat
paisatgística

Classe A

Classe B

Classe C.

Mitjana
Pendents entre 30-60%, vessants amb
modelat suau o ondulats.

B. FORMA DE LES
ROQUES

Alta
Pendents de més del 60%, vessants molt
modelats, erosionades i embarrats o amb
trets molt dominants.
Formes rocoses. Pedregars, afloraments i
talussos, etc., inusuals en grandària, forma
i localització.

C. VEGETACIÓ

Alt grau de varietat. Grans masses
boscoses. Gran diversitat d'espècies.

Coberta vegetal gairebé contínua, amb
poca varietat en la distribució. Diversitat
d'espècies mitja.

Coberta vegetal contínua, sense variació en
la seva distribució.

Cursos d'aigua amb nombrosos i inusuals
canvis en el llit, cascades, ràpids,
meandres o gran cabal.
Superfície amb menys del 20% urbanitzada
o sense grans elements pertorbadors del
paisatge.

Cursos d'aigua amb característiques
bastant comunes en el seu recorregut i
cabal.
Superfície entre el 20%-60% urbanitzada o
amb
alguns
elements
antròpics
pertorbadors del paisatge.

Torrents i rierols intermitents amb poca
variació en cabal, salts, ràpids o meandres.

A. MORFOLOGIA O
TOPOGRAFIA

D. FORMES D'AIGUA:
RIEROLS I RIUS
E. GRAU
D'ANTROPITZACIÓ

Trets que no ressalten; similars als de la
classe alta, sense destacar especialment.

Baixa
Pendents entre 0-30%, vessants amb poca
variació, sense modelat i sense trets
dominants.
Pràcticament sense trets apreciables.

Superfície amb més del 60% urbanitzada o
amb
múltiples
elements
antròpics
pertorbadors del paisatge.

Classe A: Puntuació 1 / Classe B: Puntuació 0,5 / Classe C: Puntuació 0,2.

L’addició dels valors de la taula genera una escala de qualitat de major a menor en un rang d’1 a 5.
Aplicant aquesta matriu a la zona d'estudi s'obté el següent resultat de qualitat visual:

Àmbit d’estudi

A.
0.2

B.
0.2

C.
0.2

D.
0.2

E.
1.0

Total
1.8

De forma global es pot dir que la qualitat visual de la zona d'estudi es troba majoritàriament a la Classe C
de, qualitat Baixa.

6.3.

FRAGILITAT PAISATGÍSTICA

S’entén per fragilitat visual del paisatge la relació inversa de la seva capacitat per absorbir alteracions sense
perdre la seva qualitat visual. Per avaluar la capacitat d’absorció visual s’aplica la metodologia proposada per
Yeomans, la qual es basa en els factors biofísics indicats en la Taula 4:
COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
AGRÍCOLES I FORESTALS DE
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Taula 4. Valors de la Capacitat d'Absorció Visual (CAV) (Pres de YEOMANS, 1986 modificat)
Factor

Valors de CAV
Nominal
Numèric
BAIX
0.2
MODERAT
0.5
ALT
1
BAIX
0.2
MODERAT
0.5
ALT
1

Característiques

Inclinada (pendent >55%)
Inclinació suau (25-55%)
Poc inclinat (0-25%)
Erms, prats i matolls
Diversitat de
Coníferes, repoblacions
vegetació
D
Diversificada (barreja de clars i boscos)
Restricció alta, derivada del risc alt d'erosió i inestabilitat, pobra regeneració
potencial
Estabilitat del sòl i
Restricció moderada a causa d’un cert risc d'erosió i inestabilitat i regeneració
erosionabilitat
potencial
I
Poca restricció pel risc baix d'erosió i inestabilitat i bona regeneració potencial
Potencial de regeneració baix
Vegetació.
Regeneració potencial Potencial de regeneració moderat
R
Regeneració alta
Contrast de color sòl Contrast visual alt entre sòl i vegetació
Contrast visual moderat entre sòl i vegetació
– vegetació
V
Contrast visual baix entre sòl i vegetació
Pendent
P

BAIX

0.2

MODERAT

0.5

ALT
BAIX
MODERAT
ALT
BAIX
MODERAT
ALT

1
0.2
0.5
1
0.2
0.5
1

L'addició d'aquest valors aplicats a la zona d'estudi genera una escala de capacitat d'absorció visual de major
a menor en un rang de 5 a 1; concretament a la zona en estudi s'obtenen els següents resultats de capacitat
d'absorció visual:

P.
1

Àmbit d’estudi

D.
1

I.
1

R.
1

V.
0.5

Total
4.5

En la zona d'estudi, per terme mig, s'obté un valor Mig-Alt de CAV.

6.4.

INTEGRACIÓ QUALITAT - CAPACITAT D'ABSORCIÓ VISUAL

Per tal d'obtenir una visió de conjunt entre la qualitat paisatgística i la Capacitat d'Absorció Visual (CAV) –
inversa de la fragilitat– de la zona d'estudi i així poder establir el grau de sensibilitat o protecció d'aquesta,
s'aplica una matriu d'integració: les combinacions d'alta qualitat-baixa fragilitat (baixa CAV) seran candidates
a protecció, mentre que les de baixa qualitat-alta CAV tenen una alta capacitat de localització d'activitats
antròpiques.

Taula 5.- Matriu d'integració qualitat paisatgística – CAV (RAMOS et al., 1980)
Qualitat

CAV
Baixa
[1-2]
Alta

Baixa

(4-5]
(3-4]
(2-3]
[1-2]

(2-3]

(3-4]

Alta
(4-5]
2

5
3
4

1

Classe 1. Zones d'alta qualitat i baixa CAV, la conservació de la qual resulta prioritària.
Classe 2. Zones d'alta qualitat i alta CAV, aptes en principi, per la promoció d'activitats que requereixin
qualitat paisatgística i causin impactes de poca entitat en el paisatge.
COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
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Classe 4. Zones de qualitat baixa i CAV mitjana o baixa, que poden incorporar-se a la classe 5 quan sigui
precís.
Classe 5. Zones de qualitat baixa i CAV alta, aptes des del punt de vista paisatgístic per la localització
d'activitats poc grates o que causin impactes molt forts.
Així doncs, creuant els valors de qualitat paisatgística i Capacitat d'Absorció Visual total en la matriu anterior
per la zona d'estudi s'obté a quina classe de capacitat d'absorció d'activitats pertany aquesta, des del punt
de vista paisatgístic.

Valor de
Qualitat
Àmbit d’estudi

1.8

Valor de
CAV

4.5

Classe de capacitat
d'absorció
Classe 5

S'observa, per tant, que la zona d'estudi té una bona capacitat per absorbir activitats impactants. Presenta
una qualitat paisatgística més mitja i una bona Capacitat d’Absorció Visual.

6.5

CONCLUSIONS

L’impacte paisatgístic global derivat del projecte de reforma d’una nau par allotjar porcí d’engreix al t.m. de
Vilademuls es preveu, mitjançant l’adopció de les mesures correctores exposades, que sigui un impacte
compatible, atès que les qualitats i les fragilitats paisatgístiques (condicions de degradació del paisatge)
resulten ser, d’acord amb els criteris bibliogràfics emprats, de caràcter mitjà, i que la seva intervisibilitat és
molt reduïda.

7.

ENGINYERIA DE LA MEMÒRIA

ENGINYERIA DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS

Actualment, en aquesta parcel·la hi ha les següents edificacions existents:
 Nau 1, porcí d'engreix ------------444,50 m2
 Nau 2, boví d’engreix---------------252,00 m2
 Nau 3, boví de llet-------------------801,00 m2
 Nau 4, magatzem-------------------464,00 m2
 Cobert agrícola..........................704,00 m2

Total construïda = 2665,5 m2
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Construcció d’una nau d’engreix

Es vol reformar la de vaquí del llet, amb una superfície de 750,00 m2 totals, amb unes dimensions
exteriors de 30,00 x 25,00 m, i tindrà una altura mínima de 3,30 m i una altura màxima de 4,5 m.
Per l'execució del present projecte es planteja una solució d'estructura formada per pilars i cavallets
metàl·lics
Fonaments: La fonamentació es resol mitjançant sabates quadrades de 0,80x0,80x0,45 m de
formigó armat fck= 250 Kg/m2, armades amb  20 mm cada 20 cm en amb dues direccions, i col·locació
de platina de 200x200 cm ancorada amb 4 espàrrecs de  de 80 mm.
Estructura: Els cavallets metàl·lics seran IPE de 270 , separats entre ells una distància de 5,5m,
recolzats sobre pilars metàl·lics de HEB de 120B de 4,5 m d’altura.
Paviments: Es deixarà l’existent.
Tancaments: Es realitzarà un tancament de 10 de llarg i 4 m d’alt, per tapar la cara sud-est del la
zona d’exercici. Aquest es realitzarà amb bloc de 20 cm.
Coberta: Es cobrirà la part de la zona d’exercici, La coberta es recolzarà sobre corretges tipus Z de
175x3, separades 1,00m entre eixos, que es recolzaran sobre les encavallades. S'acabarà amb planxes
sandvitx de 30 color verd.
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1.- DADES D'OBRA
1.1.- Normes considerades
Fonamentació: EHE-08
Acers laminats i armats: CTE DB SE-A

1.2.- Estats límit
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions CTE
E.L.U. de ruptura. Acer laminat
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensions sobre el terreny
Desplaçaments

Accions característiques

1.2.1.- Situacions de projecte
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents criteris:
- Amb coeficients de combinació

- Sense coeficients de combinació

- On:

Gk

Acció permanent

Pk Acció de pretesat
Qk Acció variable
G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents
P

Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat

Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal
Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal
a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran:
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistent o transitòria
Coeficients parcials de seguretat ()
Càrrega permanent (G)

Coeficients de combinació ()

Favorable

Desfavorable

Principal (p)

Acompanyament (a)

1.000

1.600

-

-

E.L.U. de ruptura. Acer laminat: CTE DB SE-A

Persistent o transitòria
Coeficients parcials de seguretat ()
Càrrega permanent (G)

Coeficients de combinació ()

Favorable

Desfavorable

Principal (p)

Acompanyament (a)

0.800

1.350

-

-

Tensions sobre el terreny

Característica
Coeficients parcials de seguretat ()
Favorable
Càrrega permanent (G)

1.000
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Desplaçaments

Característica
Coeficients parcials de seguretat ()
Càrrega permanent (G)

Favorable

Desfavorable

1.000

1.000

1.2.2.- Combinacions
Noms de les hipòtesis
PP Pes propi
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions
Comb.

PP

1

1.000

2

1.600

E.L.U. de ruptura. Acer laminat
Comb.

PP

1

0.800

2

1.350

Tensions sobre el terreny
Desplaçaments
Comb.

PP

1

1.000

2.- ESTRUCTURA
2.1.- Geometria
2.1.1.- Barres
2.1.1.1.- Materials utilitzats
Materials utilitzats
Material
Tipus

Designació

Acer laminat

S275

E
(MPa)



G
(MPa)

fy
(MPa)

·t

(m/m°C) (kN/m³)

210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012

77.01

Notació:
E: Mòdul d'elasticitat
: Mòdul de Poisson
G: Mòdul de tall
fy: Límit elàstic
·t: Coeficient de dilatació
: Pes específic

2.2.- Càrregues
2.2.1.- Barres
Referències:
'P1', 'P2':
Càrregues puntuals, uniformes, en faixa i moments puntuals: 'P1' és el valor de la càrrega. 'P2' no s'utilitza.
Càrregues trapezoïdals: 'P1' és el valor de la càrrega en el punt on comença (L1) i 'P2' és el valor de la càrrega en el punt on acaba (L2).
Càrregues triangulars: 'P1' és el valor màxim de la càrrega. 'P2' no s'utilitza.
Increments de temperatura: 'P1' i 'P2' són els valors de la temperatura a les cares exteriors o paraments de la peça. L'orientació de
la variació
de l'increment
de
COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÉCNICS
temperatura sobre la secció transversal dependrà de la direcció seleccionada.
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Unitats:
Càrregues puntuals: kN
Moments puntuals: kN·m.
Càrregues uniformes, en faixa, triangulars i trapezoïdals: kN/m.
Increments de temperatura: °C.

Càrregues en barres
Valors
Barra

Hipòtesi

Tipus

P1

Posició

L1 L2
P2
(m) (m)

Direcció
Eixos

X

Y

Z

N1/N2 Pes propi Uniforme

0.262

-

-

-

Globals 0.000 0.000 -1.000

N3/N4 Pes propi Uniforme

0.262

-

-

-

Globals 0.000 0.000 -1.000

N2/N4 Pes propi Uniforme

0.353

-

-

-

Globals 0.000 0.000 -1.000

N2/N4 Pes propi Uniforme 4.500

-

-

-

Globals 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultats
2.3.1.- Nusos
2.3.1.1.- Reaccions
Referències:
Rx, Ry, Rz: Reaccions en nusos amb desplaçaments coaccionats (forces).
Mx, My, Mz: Reaccions en nusos amb girs coaccionats (moments).
2.3.1.1.1.- Hipòtesi
Reaccions als nusos, per hipòtesis
Reaccions en eixos globals
Referència Descripció

Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
My
Mz
(kN·m) (kN·m) (kN·m)

N1

Pes propi

5.528 0.000 29.125

0.00

0.00

0.00

N3

Pes propi

-5.528 0.000 29.322

0.00

0.00

0.00

2.3.1.1.2.- Envolupants
Envolupants de les reaccions en nusos
Combinació
Referència
N1

Tipus

Descripció

Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
My
Mz
(kN·m) (kN·m) (kN·m)

5.528 0.000 29.125

0.00

0.00

0.00

Valor màxim de l'envolupant 8.844 0.000 46.600

0.00

0.00

0.00

Valor mínim de l'envolupant

5.528 0.000 29.125

0.00

0.00

0.00

Valor màxim de l'envolupant 5.528 0.000 29.125

0.00

0.00

0.00

Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -8.844 0.000 29.322

0.00

0.00

0.00

Valor màxim de l'envolupant -5.528 0.000 46.915

0.00

0.00

0.00

Valor mínim de l'envolupant -5.528 0.000 29.322

0.00

0.00

0.00

Valor màxim de l'envolupant -5.528 0.000 29.322

0.00

0.00

0.00

Tensions sobre el terreny
N3

Reaccions en eixos globals
Rx
(kN)

Tensions sobre el terreny

Nota: Les combinacions de formigó indicades són les mateixes que s'utilitzen per a comprovar l'estat límit d'equilibri en la fonamentació.
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2.3.2.- Barres
2.3.2.1.- Comprovacions E.L.U. (Resumit)
Barres

COMPROVACIONS (CTE DB SE-A)

Estat



w

Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

MY V Z

MZ V Y

NMYMZ

NMYMZVYVZ

Mt

MtVZ

MtVY

N1/N2

  2.0
Compleix

x: 0.219 m
w  w,màx
Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 11.6

x: 3.5 m
 = 60.4

MEd = 0.00
N.P.(2)

 = 6.3

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.219 m
 < 0.1

N.P.(4)

x: 3.5 m
 = 68.4

x: 0.219 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6)

N.P.(6)

COMPLEIX
 = 68.4

N3/N4

  2.0
Compleix

x: 0.266 m
w  w,màx
Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 15.7

x: 4.25 m
 = 73.3

MEd = 0.00
N.P.(2)

 = 6.3

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.266 m
 < 0.1

N.P.(4)

x: 4.25 m
 = 84.2

x: 0.266 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6)

N.P.(6)

COMPLEIX
 = 84.2

N2/N4

  2.0
Compleix

w  w,màx
Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 1.5

x: 5.812 m
 = 64.3

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 11.624 m
 = 14.3

VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1

N.P.(4)

x: 5.812 m
 = 66.1

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6)

N.P.(6)

COMPLEIX
 = 66.1

Notació:
: Limitació d'esveltesa
w: Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida
Nt: Resistència a tracció
Nc: Resistència a compressió
MY: Resistència a flexió eix Y
MZ: Resistència a flexió eix Z
VZ: Resistència a tall Z
VY: Resistència a tall Y
MYVZ: Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats
MZVY: Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats
NMYMZ: Resistència a flexió i axial combinats
NMYMZVYVZ: Resistència a flexió, axial i tallant combinats
Mt: Resistència a torsió
MtVZ: Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats
MtVY: Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats
x: Distància a l'origen de la barra
: Coeficient d'aprofitament (%)
N.P.: No procedeix
Comprovacions que no procedeixen (N.P.):
(1)
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció.
(2)
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector.
(3)
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant.
(4)
No hi ha interacció entre moment flector i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no precedeix.
(5)
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor.
(6)
No hi ha interacció entre moment torçor i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.

COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
AGRÍCOLES I FORESTALS DE
CATALUNYA
Demarcació: Girona

VISAT: 2017/330052
Data: 24/07/2017
Col·legiat: 3909 - Mallol i Nabot, Carles
Tipus de treball: Projecte
Localització: Vilademuls
Peticionari: Xavier Torrent Monguix

21

Xavi Torrent

projectecanvi d’activita i ampliació

3.- FONAMENTACIÓ
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3.1.- Elements de fonamentació aïllats
3.1.1.- Comprovació
Referència: N1
Dimensions: 80 x 80 x 45
Armats: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27
Comprovació

Valors

Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Ingenieros
- Tensió mitja en situacions persistents:

Màxim: 0.0981 MPa
Calculat: 0.0565056 MPa

Compleix

- Tensió màxima en situacions persistents:

Màxim: 0.122625 MPa
Calculat: 0.0856413 MPa

Compleix

Bolcada de la sabata:
- En direcció X

(1)

No procedeix

- En direcció Y:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguretat a la bolcada són majors que els valors
estrictes exigits per a totes les combinacions d'equilibri.

Reserva seguretat: 481.9 %

Compleix

- En direcció X:

Moment: 2.98 kN·m

Compleix

- En direcció Y:

Moment: 4.38 kN·m

Compleix

- En direcció X:

Tallant: 0.00 kN

Compleix

- En direcció Y:

Tallant: 0.00 kN

Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
- Situacions persistents:
Criteri de CYPE Ingenieros

Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 150.1 kN/m²

Compleix

Cantell mínim:
Article 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínim: 25 cm
Calculat: 45 cm

Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
- N1:

Mínim: 30 cm
Calculat: 38 cm

Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Article 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínim: 0.0009

(1)

Sense moment de bolcada

Flexió en la sabata:

Tallant en la sabata:

- Armat inferior direcció X:

Calculat: 0.0009

Compleix

- Armat inferior direcció Y:

Calculat: 0.0009

Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Article 42.3.2 de la norma EHE-08

Calculat: 0.001

- Armat inferior direcció X:

Mínim: 0.0001

Compleix

- Armat inferior direcció Y:

Mínim: 0.0002

Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
- Graella inferior:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínim: 12 mm
Calculat: 12 mm

Compleix

Separació màxima entre barres:
Article 58.8.2 de la norma EHE-08

Màxim: 30 cm

- Armat inferior direcció X:

Calculat: 27 cm

Compleix

- Armat inferior direcció Y:

Calculat: 27 cm

Compleix

Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítol 3.16

Mínim: 10 cm

- Armat inferior direcció X:

Calculat: 27 cm

Compleix

- Armat inferior direcció Y:

Calculat: 27 cm

Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991

Mínim: 15 cm

- Armat inf. direcció X cap a dret:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armat inf. direcció X cap a esq:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armat inf. direcció Y cap amunt:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armat inf. direcció Y cap avall:

Calculat: 15 cm

Compleix

Longitud mínima de les patilles:

Mínim: 12 cm

- Armat inf. direcció X cap a dret:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armat inf. direcció X cap a esq:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armat inf. direcció Y cap amunt:

Calculat: 15 AGRÍCOLES
cm
CompleixDE
I FORESTALS
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Calculat: 15 CATALUNYA
cm

- Armat inf. direcció Y cap avall:

Compleix

Demarcació: Girona

Es compleixen totes les comprovacions
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Referència: N3
Dimensions: 80 x 80 x 45
Armats: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27
Comprovació

Valors

Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Ingenieros
- Tensió mitja en situacions persistents:

Màxim: 0.0981 MPa
Calculat: 0.0567999 MPa

Compleix

- Tensió màxima en situacions persistents:

Màxim: 0.122625 MPa
Calculat: 0.0859356 MPa

Compleix

Bolcada de la sabata:
- En direcció X (1)

No procedeix

- En direcció Y:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguretat a la bolcada són majors que els valors
estrictes exigits per a totes les combinacions d'equilibri.

Reserva seguretat: 485.1 %

Compleix

- En direcció X:

Moment: 3.00 kN·m

Compleix

- En direcció Y:

Moment: 4.40 kN·m

Compleix

- En direcció X:

Tallant: 0.00 kN

Compleix

- En direcció Y:

Tallant: 0.00 kN

Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
- Situacions persistents:
Criteri de CYPE Ingenieros

Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 151.1 kN/m²

Compleix

Cantell mínim:
Article 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínim: 25 cm
Calculat: 45 cm

Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
- N3:

Mínim: 30 cm
Calculat: 38 cm

Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Article 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínim: 0.0009

(1)

Sense moment de bolcada

Flexió en la sabata:

Tallant en la sabata:

- Armat inferior direcció X:

Calculat: 0.0009

Compleix

- Armat inferior direcció Y:

Calculat: 0.0009

Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Article 42.3.2 de la norma EHE-08

Calculat: 0.001

- Armat inferior direcció X:

Mínim: 0.0001

Compleix

- Armat inferior direcció Y:

Mínim: 0.0002

Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
- Graella inferior:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínim: 12 mm
Calculat: 12 mm

Compleix

Separació màxima entre barres:
Article 58.8.2 de la norma EHE-08

Màxim: 30 cm

- Armat inferior direcció X:

Calculat: 27 cm

Compleix

- Armat inferior direcció Y:

Calculat: 27 cm

Compleix

Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítol 3.16

Mínim: 10 cm

- Armat inferior direcció X:

Calculat: 27 cm

Compleix

- Armat inferior direcció Y:

Calculat: 27 cm

Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991

Mínim: 15 cm

- Armat inf. direcció X cap a dret:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armat inf. direcció X cap a esq:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armat inf. direcció Y cap amunt:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armat inf. direcció Y cap avall:

Calculat: 15 cm

Compleix

Longitud mínima de les patilles:

Mínim: 12 cm

- Armat inf. direcció X cap a dret:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armat inf. direcció X cap a esq:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armat inf. direcció Y cap amunt:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armat inf. direcció Y cap avall:

Calculat: 15 cm

Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
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4. PROGRAMACIÓ DE L’EXECUCIÓ.

S’estima que la durada de la construcció de la serà d’uns 90 dies a partir de l’inici de les obres. I
s’espera poder començar a fer ús del magatzem la campanya 2015.

Compliment del Codi Tècnic de l’Edificació i d’altres normatives específiques
L’edifici projectat compleix amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat que li són d’aplicació segons el
Codi Tècnic de l’Edificació i els de funcionalitat segons la Llei d’Ordenació de l’Edificació, a més de la
normativa urbanística municipal i els requeriments d’edificabilitat. A més, es compleix amb la Instrucció de
Formigó Estructural EHE, el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, el Reglament d’Instal·lacions
Tèrmiques en Edificis, el Control de Qualitat de l’Edificació i la Gestió dels Enderrocs i altres Residus de la
Construcció.
8. Compliment del Codi Tècnic de l’Edificació
8.1. Seguretat Estructural
8.1.1. Seguretat estructural (ES)
Cal verificar aquelles situacions en les que, de ser superades, pot considerar-se que l’edifici no compleix
algun dels requisits estructurals pels quals va ser concebut (estats límits). Si superar un determinat estat
límit comporta un risc per a les persones es tracta d’un estat límit últim, mentre que si només afecten el
confort dels usuaris, el correcte funcionament de l’edifici o l’aparença de l’edificació es tracta d’un estat límit
de servei.
8.1.1.1. Comprovació dels estats límits últims
En tot element estructural caldrà verificar l’estabilitat global de l’element i del conjunt, tal i com s’indica en la
fórmula 4.1 del DB SE apartat 4.2.1. A més, caldrà comprovar la resistència de l’estructura portant, element
estructural, secció, punt o unió entre elements d’acord amb la fórmula 4.2 del DB SE apartat 4.2.1.
8.1.1.2. Comprovació dels estats límits de servei
En aquest tipus d’edificacions caldrà comprovar que la fletxa activa de les biguetes sigui inferior a 1/300 de
la seva llum i que els desplaçaments horitzontals del cap de pilar no superin 1/500 de la seva alçada.
8.1.2. Accions en l’edificació (ES-AE)
En una primera classificació, les accions en l’edificació es poden separar en accions permanents (G),
variables (Q) i accidentals (A). Seguidament es detalla el mètode per a la seva determinació.
8.1.2.1. Accions permanents (G)
Les accions permanents tenen en compte el pes propi de l’estructura, les càrregues mortes i el pes d’envans,
murs de tancament i separacions.
El pes propi de l’estructura correspon generalment als elements de formigó armat, calculats a partir de la
seva secció bruta i multiplicats per 25 kN/m3 (pes específic del formigó armat) en pilars, parets i bigues.
Les càrregues mortes s’estimen uniformement repartides en la planta. Són elements tals com el paviment i
COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
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8.1.2.2. Accions variables (Q)
El DB SE-AE classifica les accions variables en: sobrecàrrega d’ús, de vent, tèrmica i la de neu. La seva
determinació es faria segons s’indica a continuació:
a) sobrecàrrega d’ús: la taula 3.1. del DB SE-AE proporciona els valors característics de les
sobrecàrregues més corrents en edificis. En el cas que no hi hagi indicacions caldrà estimar-la. Així,
per al cas d’una granja es considera la càrrega dels animals quan el seu pes és màxim. En el cas
d’una granja de porcs d’engreix tenint en compte que la superfície ocupada per animal es de 0,7 m 2
i el pes de 1 kN per porc donaria una càrrega distribuïda de 1,4 kN/m 2. Pel que fa a les oficines
s’adoptaran els valors de la taula 3.1. del DB SE-AE que consideren una càrrega distribuïda de 2
kN/m2 o bé una de puntual de 4 kN. S’hauran de fer les comprovacions considerant aquestes dues
càrregues actuant de forma no simultània.
b) acció deguda al vent: l’acció del vent en aquest tipus d’edificacions es determina seguint el
procediment descrit en el DB SE-AE apartat 3.3.2. i annex D, on es presenten taules desenvolupades
on es poden obtenir els coeficients necessaris per al càlcul de la pressió estàtica sobre les parets i
cobertes.
c) accions tèrmiques: en estructures habituals de formigó estructural o metàl·liques formades per
pilars i jàsseres i biguetes, poden no tenir-se en compte les accions tèrmiques quan es disposin de
juntes de dilatació a una distància màxima de 40 metres.
d) accions degudes a la neu: en aquest tipus d’edificacions el valor de la càrrega de neu pot
determinar-se a partir de l’equació 3.2 del DB SE-AE apartat 3.5. La taula 3.7 del mateix document
dóna valors de referència per a determinar la sobrecàrrega de neu sobre un terreny horitzontal en
les capitals de província.
8.1.2.3. Accions accidentals (A)
Les accions accidentals que el CTE considera fan referència al sisme, a l’incendi i als impactes.
Les accions accidentals degudes al sisme no es consideren en aquest projecte, com es justifica en l’apartat
3.1.4. del present Projecte, ni tampoc les degudes a l’incendi, com s’indica en l’apartat 3.2.6. del Projecte.
En cas que es prevegi que hi poden haver impactes deguts al pas de maquinària, el DB SE-AE apartat 4.3.2.
indica que per a vehicles de fins a 30 kN cal considerar una força estàtica equivalent de 50 kN en la direcció
paral·lela a la via i de 25 kN en la direcció perpendicular. Aquestes forces no es consideren actuant
simultàniament.
8.1.2.4. Combinació de les accions actuants sobre l’edificació
En les verificacions referents a la comprovació dels estats límits últims, el valor de càlcul de l’efecte de les
accions es realitza a partir de les expressions indicades en el DB SE apartat 4.2.2. En les verificacions
corresponents als estats límits de servei la combinació de les accions es fa segons el DB SE apartat 4.3.3.
8.1.3. Fonamentacions (ES-C)
8.1.3.1. Fonaments
Tal i com s’ha indicat en la descripció de la solució estructural adoptada, els fonaments consisteixen en
sabates arriostrades amb pilar centrat.
COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
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8.1.4. Compliment de la norma de construcció sismoresistent NCSR-02
Com que la construcció que es projecta té una importància moderada, no és obligatori l’aplicació de la
Norma de Construcció Sismoresistent (NCSR-02).
8.1.5. Compliment de la instrucció de formigó estructural EHE
8.1.5.1. Fonaments
Pel que fa a la capacitat estructural dels fonaments se seguirà la Instrucció EHE per tal d’assegurar que el
formigó armat suporta els esforços que li transmet el pilar. L’article 59 d’aquesta Instrucció classifica les
sabates en rígides o flexibles en funció de la relació que hi ha entre el vol i el cantell. En el cas de les
sabates rígides, el mètode de càlcul a utilitzar és el de bieles i tirants (article 59 apartat 4.1. de l’EHE). En
canvi, per a les sabates flexibles el mètode de càlcul a utilitzar es la teoria general de la flexió (article 59
apartat 4.2. de l’EHE).
En qualsevol cas les sabates es travaran amb bigues de secció quadrada de 40 x 40 cm, de costat a igual a
superior a 1/20 part de la separació entre sabates i mai inferior a 25 cm.
Una vegada realitzades les comprovacions pertinents a la memòria caldrà indicar la solució adoptada, és a
dir, les dimensions de la sabata i l’armat necessari (nombre i diàmetre dels rodons, on cal col·locar-los i la
seva separació). També caldrà especificar les característiques del formigó utilitzat en la seva execució.
Aquesta informació també haurà de figurar en el plànol de fonamentacions.
8.1.5.2. Pilars
Els pilars principals de l’estructura seran subministrats per una empresa d’acord amb les característiques
sol·licitades (alçada i esforços a suportar). De tota manera, caldrà adjuntar en el projecte la memòria de
càlcul del pilars, el control d’execució realitzat a taller i els plànols detallats de l’armat dels pilars per tal de
garantir que compleixen totes les especificacions indicades en l’article 55 de la Instrucció de Formigó
Estructural EHE.
En el cas dels pilars realitzats en obra caldrà justificar que s’han fet les comprovacions indicades en l’article
42 o les fórmules simplificades de l’annex 8 de l’EHE, a partir dels valors de càlcul de les resistències dels
materials (article 15). Quant l’esveltesa del suport sigui apreciable, es comprovarà l’estat límit d’inestabilitat
(article 43). Si existeix esforç tallant, es calcularà la peça davant d’aquest esforç seguint el que disposa
l’article 44 i seguint el que diu l’article 45 si a més hi ha torsió.
De la mateixa manera que per al cas dels pilars prefabricats, caldrà indicar el control d’execució realitzat a
l’obra i els plànols detallats de l’armat dels pilars.
8.1.5.3. Biguetes de coberta
Les biguetes utilitzades són subministrades per una empresa de prefabricats d’acord amb les especificacions
especificades (longitud i esforços a suportar). Caldrà adjuntar en el projecte la memòria de càlcul del pilars,
el control d’execució realitzat a taller i els plànols detallats de l’armat dels pilars per tal de garantir que
compleixen totes les especificacions indicades en l’article 54 de la Instrucció de Formigó Estructural EHE.
8.1.6. Característiques dels forjats
El sòl no estarà pavimentat.
8.1.7. Estructures d’acer (ES-A)
L’estructura serà de pilar i bigues d’acer tal i com es descriu en el projecte.
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8.1.8. Fàbrica
El magatzem objecte d’aquest projecte no disposa de murs exteriors.
8.2. Seguretat en cas d’incendi
L’aplicació dels requisits indicats en el DB SI Seguretat en cas d’incendi del Codi Tècnic de l’Edificació és
exigible en la mesura que existeixi risc per a les persones i voluntària si únicament hi ha risc per als béns.
Com que es projecta una edificació ramadera, de poca superfície, una planta, ocupació mínima i ocasional,
amb suficient separació respecte d’altres edificis, no són exigibles les condicions de propagació interior
(Secció SI 1), propagació exterior (Secció SI 2), instal·lacions de protecció contra incendis (Secció SI 4),
intervenció dels bombers (Secció SI 5) i resistència al foc de l’estructura (Secció SI 6), d’acord amb el
document Criterios para la interpretación y aplicación del Documento Básico DB SI – Seguridad en caso de
incendio del Código Técnico de la Edificación del Ministerio de la Vivienda i actualitzat el 9 d’agost de 2007.
Per tant, és suficient, per a aquest tipus d’edificació, aplicar les condicions d’evacuació (Secció SI 3) que
puguin resultar necessàries per a la seguretat de les persones.
8.2.1. Propagació interior
No és exigible el compliment de l’exigència de seguretat de propagació interior en una edificació agrícola i
ramadera.
8.2.2. Propagació exterior
No és exigible el compliment de l’exigència de seguretat de propagació exterior en una edificació ramadera.
Això no obstant, s’haurà de complir amb les mesures de prevenció dels incendis forestals, especificades en el
Decret 64/1995, de 7 de març . Com que l’edifici té bosc proper, es deixarà una franja perimetral de 25 m
permanentment neta de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida i branques baixes
podades.
8.2.3. Evacuació d’ocupants
Es disposarà de dues sortides practicable, ja que l’edifici consta d’una sola planta i el recorregut d’evacuació
és superior als 50 m ja que hi ha una sortida directa a l’espai exterior segur i l’ocupació no excedeix de les
25 persones. La porta de sortida tindrà una amplada mínima de 0,80 m. La sortida serà senyalitzada
conforme la norma UNE 23034:1988.
8.2.4. Instal·lacions de protecció contra incendis
Tot i que no és exigible el compliment de l’exigència de seguretat de dotació d’instal·lacions de protecció
contra incendis en una edificació agrícola-ramadera, es preveu, com a element addicional de seguretat
disposar de 2 extintors portàtils de pols ABC i eficàcia 21A-113B situats cada 15 m de recorregut. Hi haurà
també un extintor de CO2 idoni per als focs elèctrics.
No és necessària la instal·lació ni de boques d’incendis equipades, ni d’hidrants d’incendis ni de sistemes de
detecció i alarma ni ruixadors automàtics d’aigua, si no s’està en un municipi forestal.
8.2.5. Intervenció dels bombers
No és exigible el compliment de l’exigència de seguretat d’intervenció dels bombers en una edificació
ramadera.
8.2.6. Resistència al foc de l’estructura
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8.3. Seguretat d’utilització
8.3.1. Seguretat davant el risc de caigudes
8.3.1.1. Relliscositat dels sòls
En principi, com que l’edificació projectada es pot considerar d’ús restringit, ja que es pot considerar que l’ús
de la zona serà per un màxim de 10 usuaris habituals, no li són d’aplicació els límits de relliscositat de sòls.
8.3.1.2. Discontinuïtats en el paviment
Atès que l’edificació projectada es pot considerar d’ús restringit, no és obligatori aplicar mesures per a limitar
el risc de caigudes com a conseqüència d’ensopegades.
8.3.1.3. Desnivells
No tenim desnivells existents. Per aquest motiu no és necessari, com indica el DB SU apartat SU 1-3., que hi
hagi barreres de protecció.
8.3.1.4. Escales i rampes
No es preveuen rampes ni escales en l’edifici que es projecta.
8.3.1.5. Neteja dels vidres exteriors
No es disposa de vidres en l’edifici que es projecta.
8.3.2. Seguretat davant el risc d’impacte o atrapament
8.3.2.1. Impacte
L’alçada lliure de pas en zones de circulació és superior a 2,1 m, que és el mínim fixat en el DB SU apartat
SU 2-1. per a zones d’ús restringit, com correspon a l’edificació agrícola. En els llindars de les portes, l’alçada
lliure serà de 2 m, com a mínim. Els elements fixos que sobresurtin de les façanes i que estiguin situats
sobre zones de circulació estaran a una alçada mínima de 2,2 m. En zones de circulació, les parets no
tindran elements sortints no surtin del terra, que volin més de 0,15 m en la zona d’alçada compresa entre
0,15 m i 2 m mesurada a partir del terra i que presentin risc d’impacte.
Les portes de vaivé situades en zones de circulació tindran parts transparents o translúcides que permetin
detectar l’aproximació de persones i cobreixen l’alçada entre 0,7 m i 1,5 m, com a mínim.
Les superfícies envidrades de portes ubicades a menys de 1,5 m d’alçada i dels panys fixos de parets a
menys de 0,9 m d’alçada, resistiran sense trencar-se un impacte de nivell 2, segons el procediment descrit
en la norma UNE EN 12600:2003, ja que la diferència de cota està compresa entre 0,55 m i 12 m. En la
resta de casos, i especialment en les parts envidrades de portes i tancament de dutxes, hauran de resistir
sense trencar-se un impacte de nivell 3.
No hi ha possibilitat d’impacte amb elements insuficientment perceptibles.
8.3.2.2. Atrapament
Les portes corredores d’accionament manual tindran una distància superior a 0,2 m fins l’objecte fix més
proper. Els elements d’obertura i tancament automàtic compliran amb les especificacions tècniques pròpies.
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8.3.3. Seguretat davant el risc de tancament en recintes
No hi ha portes amb dispositiu de bloqueig des de l’interior. La força d’obertura de les portes de sortida serà
de 150 N com a màxim.
8.3.4. Seguretat davant el risc causat per il·luminació inadequada
8.3.4.1. Enllumenat en les diferents zones
Segons el Reial Decret 1135/2002, de 31 d’octubre, el magatzem ha de tenir una il·luminància mínima de 40
lux. La il·luminació ha de funcionar un mínim de 4 hores diàries.
En l’oficina la il·luminància serà de 220 lux, mentre que en els vestidors i magatzem serà de 120 lux.
L’enllumenat exterior proporcionarà una il·luminància mínima de 10 lux. L’enllumenat interior dels
passadissos proporcionarà una il·luminància mínima de 50 lux amb un factor d’uniformitat mitjana mínim del
40%.
8.3.4.2. Enllumenat d’emergència
Si s’escau, es disposarà d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació de l’edificació ramadera,
el lloc on s’ubiquen els quadres de distribució o d’accionament de la instal·lació d’enllumenat i els senyals de
seguretat.
Les llumeneres d’emergència estaran a una distància mínima de 2 m sobre el nivell del terra. N’hi haurà una
en cada porta de sortida i en les portes existents en els recorreguts d’evacuació, en les escales, en els canvis
de nivell i en els canvis de direcció i intersecció de passadissos.
La instal·lació d’enllumenat d’emergència disposarà d’una font pròpia d’energia i entrarà automàticament en
funcionament quan la tensió d’alimentació de l’enllumenat normal davalli per sota del 70% del seu valor
nominal. L’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació ha d’assolir com a mínim el 50% del nivell
d’il·luminació requerit al cap dels 5 segons i el 100% als 60 segons.
En les vies d’evacuació d’amplada inferior a 2 m, la il·luminància horitzontal en el sòl ha de ser, com a
mínim, d’1 lux al llarg de l’eix central i 0,5 lux en la banda central que comprèn com a mínim la meitat de
l’amplada de la via. Al llarg de la línia central d’una via d’evacuació, la relació entre la il·luminància màxima i
la mínima ha de ser inferior a 40:1.
En els punts on estan situats els equips de seguretat, les instal·lacions de protecció contra incendis
d’utilització manual i els quadres de distribució de l’enllumenat, la il·luminància horitzontal serà de 5 lux, com
a mínim.
Els nivells d’il·luminació establerts s’han d’obtenir considerant nul el factor de reflexió sobre parets i sostres i
contemplant un factor de manteniment que englobi la reducció del rendiment lluminós degut a la brutícia de
les llumeneres i a l’envelliment de les làmpades.
El valor mínim de l’índex de rendiment cromàtic de les làmpades d’emergència serà de 40.
La il·luminació dels senyals d’evacuació indicatius de les sortides i dels mitjans manuals de protecció contra
incendis i dels de primers auxilis es farà de manera que la luminància de qualsevol àrea de color de
seguretat del senyal ha de ser com a mínim de 2 cd/m 2 en totes les direccions de visió importants; que la
relació de la luminància màxima respecte la mínima dins el color blanc de seguretat ha de ser inferior a
10:1, evitant-se variacions importants entre punts adjacents; la relació entre la luminància blanca i la
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No és disposarà d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació de l’edificació agrícola, ja que no
hi ha possibilitat d’atrapament per falta de llum degut a que es tracta d’un magatzem totalment obert format
per pilars prefabricats, on es treballarà sempre en horari diürn.
8.3.5. Seguretat davant el risc causat per situacions d’alta ocupació
Aquest requisit de seguretat no és d’aplicació als edificis agrícoles-ramaders sinó únicament a les grades
d’estadis, pavellons poliesportius, centres de reunions, edificis d’ús cultural previstos per a més de 3.000
espectadors que estiguin de peu.
8.3.6. Seguretat davant el risc d’ofegament
Els pous, dipòsits, o conduccions obertes que siguin accessibles a persones i presenten risc d’ofegament
estaran equipats amb sistemes de protecció, tals com tapes o reixetes, amb la suficient rigidesa i resistència,
així com amb tancaments que impedeixin la seva obertura per personal no autoritzat.
Les basses o dipòsits exteriors disposaran de tanca perimetral que eviti l’accés a persones no autoritzades.
8.3.7. Seguretat davant el risc causat per vehicles en moviment
Hi haurà una zona d’ús aparcament a l’exterior de l’edifici, per als vehicles dels treballadors i per a camions
de transport de bestiar o d’altres transports que poden accedir en la granja.
En aquesta zona, hi haurà un espai d’accés i espera en la seva incorporació a l’exterior, amb una profunditat
adequada a la longitud dels camions i amb un pendent que no superi el 5%. Aquest espai d’accés permet
l’entrada i sortida frontal de vehicles sense que calgui maniobrar marxa enrere.
Tenint en compte l’ús que es farà de l’edifici, no hi haurà entrada de vianants en l’aparcament.
Se senyalitzarà el sentit de circulació i la sortida i que la velocitat màxima és de 20 km/h.
8.3.8. Seguretat davant el risc causat per l’acció del llamp
Com que la freqüència esperada d’impactes Ne (0,0036 impactes/any) és inferior al risc admissible (0,0055
impactes/any), determinats amb el procediment de verificació del DB SU apartat SU 8-1., no caldrà instal·lar
cap parallamps.
8.4. Salubritat
8.4.1. Protecció davant a la humitat
8.4.1.1. Murs
Com que la cara inferior del paviment en contacte amb el terreny està per sobre el nivell freàtic, la presència
d’aigua es considera baixa, pel que segons el DB HS apartat HS 1-2.1., el grau d’impermeabilitat dels murs
en contacte amb el terreny haurà de ser d’1. Atès que s’ha de construir un mur flexoresistent amb
impermeabilització interior per a complir amb els requeriments del el DB HS apartat HS 1-2., aquest mur es
construirà in situ amb un formigó hidròfug i la impermeabilització s’efectuarà aplicant una pintura
impermeabilitzant. Es disposarà d’una capa drenant i d’una capa filtrant entre el mur i el terreny formada per
grava. A més, es disposarà d’una xarxa d’evacuació de l’aigua de pluja en les parts de la coberta i del
terreny que puguin afectar al mur, la qual estarà connectada a la xarxa de sanejament.
En les trobades del mur impermeabilitzat per l’interior amb les façanes, l’impermeabilitzant s’ha de prolongar
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8.4.1.2. Paviments
Com que la presència d’aigua en el terreny és baixa i la permeabilitat del terreny s’estima que és superior a
10-5 cm/s, per a complir amb els requeriments del DB HS apartat HS-1.2.2. el grau d’impermeabilitat dels
paviment serà de 2. Com que el paviment es construirà sobre solera sense intervenció, caldrà utilitzar
formigó de retracció moderada perquè el paviment s’executarà in situ i fer una hidrofugació complementària
del paviment mitjançant l’aplicació d’un producte líquid reblidor de porus sobre la superfície acabada del
mateix. Es disposarà també d’una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situat per sota del
paviment. Les trobades entre el paviment i les particions interiors s’han de fer de manera que, quan el
paviment s’impermeabilitzi per l’interior, la partició no es recolzi sobre la capa d’impermeabilització sinó
sobre la capa de protecció d’aquesta.
No es disposa de paviment en l’edifici que es projecta.
8.4.1.3. Façanes
Atès que la zona pluviomètrica de mitjans és III i que el grau d’exposició al vent és V2 perquè l’edifici té una
alçada inferior a 15 m i està en una zona eòlica C i el terreny és rural accidentat (classificat com a E0), el
grau d’impermeabilitat mínim exigit a les façanes per a satisfer les exigències del DB HS apartat HS-1.2.3. és
3.
No es disposa de façanes en l’edifici que es projecta.
8.4.1.4. Cobertes
La coberta es farà amb planxes lacades simètriques d’ona gran, amb un pendent del 15%..
S’han de col·locar de juntes de dilatació a la coberta cada 15 m, com a màxim, que han d’afectar a totes les
capes de la coberta per sobre de l’últim suport resistent. Caldrà prolongar la impermeabilització en el cas de
trobades de la coberta amb elements elevats.
8.4.2. Recollida i evacuació de residus
Es disposarà de contenidors, ubicats a l’exterior de l’edifici per a la recollida de cadàvers dels animals, els
quals seran recollits per un gestor autoritzat. Els residus especials que es puguin generar es recolliran en un
altre contenidor que serà recollit periòdicament per un gestor autoritzat. En l’oficina i el vestuari es
col·locaran diferents contenidors per a la recollida diferenciada de la fracció orgànica, paper i cartró, envasos
lleugers, vidre i per a la resta de residus i que es lliuraran al servei de recollida municipal.
8.4.3. Qualitat de l’aire interior
La Secció HS 3 Qualitat de l’aire interior del DB HS Salubritat només és d’aplicació, en edificis que no siguin
d’habitatges, en els aparcaments i garatges. En l’edificació agrícola no es poden aplicar els requisits de
qualitat de l’aire interior establerts en la Secció HS 3 del Codi Tècnic de l’Edificació.
Això no obstant, caldrà disposar d’un sistema de ventilació que aporti el cabal d’aire exterior suficient per
evitar, en aquells locals en els que es realitzi alguna activitat humana, la formació d’elevades concentracions
de contaminants. Per aquest motiu, l’oficina i magatzem disposaran de ventilació natural i el vestidor, lavabo
i dutxa d’un sistema de ventilació forçada. En aquest darrer cas, el conducte d’extracció tindrà una secció
mínima de 37,5 cm2 i el nivell sonor emès per l’equip no superarà els 30 dB.
Les necessitats de ventilació de la zona d’estabulació es cobreixen amb el sistema de ventilació propi
d’aquesta zona, suficient per a donar un aire interior satisfactori per als animals i per als treballadors durant
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L’escomesa es farà des d’un pou situat en la finca, per la qual cosa s’hauran d’instal·lar una vàlvula de peu,
una bomba i vàlvules de registre i general de tall.
L’armari del comptador general tindrà unes dimensions de 0,6 m x 0,5 m x 0,2 m (llarg x ample x alt) i hi
haurà una clau de tall general, un filtre de malla autonetejant d’acer inoxidable i bany d’argent amb un grau
de filtració de 50 µm, un comptador de 15 mm de diàmetre, una clau amb aixeta de prova, una vàlvula de
retenció i una clau de sortida
El tub d’alimentació i el distribuïdor principal aniran encastats i tindran registres en els seus extrems i canvis
de direcció, i claus de tall en totes les derivacions. Les canonades seran de polietilè d’alta densitat. Els
diàmetres nominals s’han calculat perquè en cap punt no es tingui una pressió per sota dels 100 kPa ni per
sobre de 500 kPa. Els resultats s’indiquen en el corresponent annex de càlcul i en el plànol d’instal·lació
d’aigua.
Pel que respecta a la instal·lació d’aigua calenta sanitària, no estarà dotada d’una xarxa de retorn perquè la
longitud de la canonada al punt de consum més allunyat és inferior als 15 m. Les canonades de la xarxa
d’aigua calenta sanitària seran de polietilè d’alta densitat. Els diàmetres nominals s’han calculat perquè en
cap punt no es tingui una pressió per sota dels 100 kPa ni per sobre de 500 kPa. Els resultats s’indiquen en
el corresponent annex de càlcul i en el plànol d’instal·lació d’aigua. El càlcul del gruix d’aïllant s’efectua
d’acord amb el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE).
8.4.5. Evacuació d’aigües residuals
Les aigües pluvials i les residuals s’abocaran a la xarxa pública de clavegueram diferenciada o bé es
recolliran en la fossa sèptica de l’explotació.
8.4.5.1. Xarxa d’evacuació d’aigües residuals
El diàmetre mínim del sifó i de la derivació individual oscil·larà entre els 32 mm per als lavabos, 40 mm per a
les aigüeres, dutxes i embornals, i 100 mm per als vàters. Els diàmetres dels ramals col·lectors entre els
aparells sanitaris i baixant i dels baixants s’indiquen en l’annex de càlcul i el plànol corresponent. El diàmetre
del col·lector és de 110 mm.
S’instal·laran tubs de PVC, protegits amb sorra fins a 10 cm per sobre del tub, i amb un pendent de l’1%,
situats a una profunditat de 80 cm respecte la cota del terreny. Les dimensions seran les que s’indiquen en
els plànols.
Les unions de la xarxa secundària es realitzaran amb arquetes de 45 x 45 x 50 cm, i les de la xarxa principal
amb arquetes de connexió de 60 x 60 x 60 cm, la disposició de les quals es mostra en el plànol
corresponent. Les arquetes es construiran amb maó i morter de ciment, lliscades interiorment. Les arquetes
de registre disposaran d’una tapa de fosa, i les arquetes sifòniques disposaran de reixa i sifó de PVC.
8.4.5.2. Xarxa d’evacuació d’aigües pluvials
Hi haurà 4 punts de recollida d’aigües pluvials en la coberta de la nau. Considerant una intensitat de
precipitació de 135 mm/h, els canalons seran de PVC amb un diàmetre nominal de 150 mm i un pendent del
0,5%, els baixants tindran un diàmetre nominal de 125 mm i el col·lector de 250 mm amb un pendent del
2%. La ventilació serà primària, amb el mateix diàmetre que el baixant corresponent.
Les canonades seran de PVC i en els trams soterrats aniran protegides amb 10 cm de sorra per sobre del
tub, i se situaran a una profunditat de 80 cm respecte la cota del terreny.
Les arquetes dels baixants seran de 45 x 45 x 50 cm i de 60 x 60 x 60 cm, segons cada cas, tal i com es
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8.4.6. Evacuació de dejeccions ramaderes
L’evacuació de les dejeccions ramaderes s’efectuarà dels canals de dejeccions cap al dipòsit de l’explotació, o
bé es realitzarà una recollida directa dels mateixos canals de dejeccions mitjançant una cuba portapurins.
La neteja de la zona d’estabulació es realitzarà amb aigua a pressió i aquesta es recollirà en els canals de
dejeccions.
L’edifici que es projecta és magatzem agrícola sense canals de dejeccions.
8.5. Protecció contra el soroll
La Norma Bàsica de l’Edificació de Condicions Acústiques en els Edificis NBE-CA-88 no és d’aplicació als
edificis agrícoles-ramaders. De tota manera, els materials constructius utilitzats redueixen la transmissió del
soroll aeri, del soroll d’impactes i del soroll i vibracions de les instal·lacions pròpies de l’edifici. Cal tenir en
compte que, d’acord amb el Reial Decret 1135/2002, de 31 d’octubre, relatiu a les normes mínimes per a la
protecció de porcs, no s’admeten en la part de l’edifici on hi hagi els porcs nivells de soroll continu superiors
als 85 dB, així com sorolls duradors o sobtats. (L’aplicació de la NBE-CA-88 és possible fins el 24 d’octubre

de 2008)

Atès que es pot considerar l’edificació agrícola-ramadera com a recinte no habitable, ja que hi haurà una
ocupació ocasional de poc temps d’estància, que només exigeix unes condicions de salubritat adequades. Al
tractar-se d’un recinte no habitable, no li són d’aplicació els valors límit d’aïllament acústic a soroll aeri ni les
exigències de soroll i vibracions de les instal·lacions que especifica el DB HR Protecció davant el Soroll del
CTE. Cal tenir en compte que, d’acord amb el Reial Decret 1135/2002, de 31 d’octubre, relatiu a les normes
mínimes per a la protecció de porcs, no s’admeten en la part de l’edifici on hi hagi els porcs nivells de soroll
continu superiors als 85 dB, així com sorolls duradors o sobtats. (El DB HR és d’aplicació voluntària fins el 24

d’octubre de 2008, i obligatòria a partir d’aleshores)
8.6. Estalvi d’energia
8.6.1. Limitació de demanda energètica

D’acord amb el DB HE apartat HE-1.1.2., s’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta exigència bàsica les
instal·lacions industrials, tallers i edificis agrícoles no residencials.
8.6.2. Rendiment de les instal·lacions tèrmiques
Les zones d’oficines i vestidors disposen d’instal·lacions de calefacció i producció d’aigua calenta sanitària
per al benestar dels treballadors que compleixen amb les exigències del Reglament d’Instal·lacions
Tèrmiques en els Edificis (RITE), aprovat pel Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, a nivell de benestar i
higiene, eficiència energètica i seguretat.
8.6.3. Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
D’acord amb el DB HE apartat HE-3.1.1., s’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta exigència bàsica les
instal·lacions industrials, tallers i edificis agrícoles no residencials.
La disposició de finestres permet garantir que hi ha un nivell d’il·luminació adequat durant el dia, de manera
que només serà necessari utilitzar la instal·lació d’enllumenat en horari nocturn. Com que en la zona
d’engreix, pel Reial Decret 1135/2002, de 31 d’octubre, relatiu a les normes mínimes per a la protecció de
porcs, s’exigeix un mínim de 8 hores diàries d’il·luminació es disposarà d’un temporitzador per evitar superar
aquest temps.
8.6.4. Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
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L’orientació i inclinació del sistema generador i de les seves possibles ombres provocarà que les pèrdues
totals siguin inferiors al 15%. En el projecte que es redacta els mòduls tindran una inclinació de 41º
respecte l’horitzontal. Tenint en compte aquesta orientació, que l’angle d’azimut és de 30º i els obstacles
que poden generar ombres, es verifica que les pèrdues totals no superen el 15%, utilitzant els mètodes de
càlculs indicats en el DB HE apartat HE-4.3.
La demanda d’aigua calenta sanitària de la indústria és de 15 litres per persona i dia, a una temperatura en
l’acumulador de 60ºC. Com que el nombre de treballadors previstos és de 2, la demanda diària real és de 30
litres/dia.
La superfície de captació serà de 0,8 m2 i el volum del dipòsit d’acumulació solar de 50 l. S’utilitzarà un
bescanviador independent amb una potència mínima de 400 W.
8.6.5. Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
D’acord amb el DB HE apartat HE-5.1.1.1., aquesta exigència bàsica és d’aplicació en determinats edificis
comercials, administratius, residencials, hospitalaris i en naus d’emmagatzematge amb més de 10.000 m 2
construïts. Per tant, aquesta exigència no és d’aplicació en edificis ramaders.
Prestacions de l’edifici
Les prestacions per als diferents requisits bàsics i en relació amb les exigències del Codi Tècnic de l’Edificació
es detallen en la Taula 1.

Taula 1. Exigències bàsiques dels requisits bàsics del CTE, prestacions en el projecte que les contemplen i
que les superen.
Requisit
bàsic

DB-ES

Seguretat

Prestacions en
el projecte

Exigència bàsica

DB-SI

Seguretat
estructural

SE 1: Resistència i estabilitat Contemplada

-

SE 2: Aptitud al servei

Contemplada

-

SI 1: Propagació interior

No és d’aplicació

-

SI 2: Propagació exterior

No és d’aplicació

-

SI 3: Evacuació d’ocupants

Contemplada

-

Seguretat
SI 4: Instal·lacions de
en
cas
No és d’aplicació
protecció contra incendis
d’incendi
SI 5: Intervenció
bombers

Seguretat
DB-SU
d’utilització

Prestacions
que superen el
CTE

dels

Contemplada

No és d’aplicació

-

SI 6: Resistència estructural
a l’incendi

No és d’aplicació

-

SU 1: Seguretat davant el
risc de caigudes

Contemplada

-

SU 2: Seguretat davant el
risc d’impacte o atrapament

Contemplada

-

COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
AGRÍCOLES I FORESTALS DE
CATALUNYA
Demarcació: Girona

VISAT: 2017/330052
Data: 24/07/2017
Col·legiat: 3909 - Mallol i Nabot, Carles
Tipus de treball: Projecte
Localització: Vilademuls
Peticionari: Xavier Torrent Monguix

35

projecte canvi d’activita i ampliació

Xavi Torrent

SU 3: Seguretat davant el
risc de tancament

DBHS

Salubritat

Contemplada

-

SU 4: Seguretat davant el
risc causat per il·luminació Contemplada
inadequada

-

SU 5: Seguretat davant el
risc causat per situacions No és d’aplicació
amb alta ocupació

-

SU 6: Seguretat davant el
risc d’ofegament

Contemplada

-

SU 7: Seguretat davant el
risc causat per vehicles en Contemplada
moviment

-

SU 8: Seguretat davant el
risc causat per aplicació del Contemplada
llamp

-

HS 1: Protecció davant la
humitat

Contemplada

-

HS 2: Recollida i evacuació
de residus

Contemplada

-

HS 3:
interior

Contemplada

-

Contemplada

-

Contemplada

-

No és d’aplicació

-

No és d’aplicació

-

Contemplada

-

HE 3: Eficiència energètica Contemplada
de
les
instal·lacions
d’il·luminació

-

HE 4: Contribució solar Contemplada
mínima
d’aigua
calenta
sanitària

-

HS
4:
d’aigua

Qualitat

de

l’aire

Subministrament

HS 5: Evacuació d’aigües
Habitabilita DBt
HR

Protecció
davant el soroll
HE 1: Limitació de demanda
energètica

DBHE

Estalvi
d’energia i
aïllament
tèrmic

HE 2: Rendiment de les
instal·lacions tèrmiques
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HE
5:
Contribució No és d’aplicació
fotovoltaica
mínima
d’energia elèctrica

-

L’edifici només es podrà destinar als usos previstos en el projecte. La dedicació d’algunes de les seves
dependències a un ús diferent del projectat requerirà d’un projecte de reforma i canvi d’ús que serà objecte
de llicència nova. Aquest canvi d’ús serà possible sempre i quan el nou destí no alteri les condicions de la
resta de l’edifici ni sobrecarregui les prestacions inicials del mateix quant a estructura, instal·lacions, etc.

9.

PRESSUPOST DEL PROJECTE

RESUM DE PRESSUPOSTOS

CAPÍTOL I

MOVIMENTS DE TERRES

24,08

CAPÍTOL II

FONAMENTS

294,09

CAPÍTOL III

ESTRUCTURA

12.367,21

CAPÍTOL IV

TANCAMENTS

2.034,40

CAPÍTOL V

COBERTA

4.590,30

CAPÍTOL VI

PAVIMENTS

0,00

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL

19.310,08€

El pressupost d’execució material de la construcció ascendeix a: DINOU MIL NOU TRES
CENTS DEU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS.

Girona, Juliol de 2017.

CARLES
MALLOL
NABOT

Firmado
digitalmente por
CARLES MALLOL
NABOT
Fecha: 2017.07.23
10:18:26 +02'00'

L’ Enginyer Tècnic Agrícola:
Carles Mallol Nabot
Nº de col·legiat: 3.909
del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya

COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
AGRÍCOLES I FORESTALS DE
CATALUNYA
Demarcació: Girona

VISAT: 2017/330052

Data: 24/07/2017
Col·legiat: 3909 - Mallol i Nabot, Carles
Tipus de treball: Projecte
Localització: Vilademuls
Peticionari: Xavier Torrent Monguix

37

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut a l’obra

Promotor: Xavier Torrent

1. MEMÒRIA.
1.1. OBJECTE D’AQUEST ESTUDI.
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut pretén establir les mesures aprendre
durant l’execució de l’obra en respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties
laborals, així com les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors.
A més, té com objecte complir amb el Reial Decret 1627/1987 del 23 d’Octubre,
pel que s’implanta l’obligatorietat de l’elaboració d’un Estudi de Seguretat i Salut en els
projectes de les característiques d’aquesta obra (import inferior a 75 milions de
pessetes, duració de menys de 30 dies amb 20 treballadors i utilització de menys de
500 jornades de treball). Així com l’obligació de realitzar una Avaluació de riscos
imposada per l’article 16 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
1.2. ÀMBIT D’APLICACIÓ.
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut té vigència a partir del moment en
que es produeixi la seva aprovació per part de la D.F. d’obra o per part de l’Autor
d’aquest Estudi.
Com a conseqüència del fet que els treballs són executats per una unió temporal
de varies empreses en la mateixa obra, les prescripcions de seguretat i salut del
present Estudi Bàsic afecten tant al personal aportat per les empreses com al possible
personal contractat directament pel propietari o possible personal de les empreses
subcontractades.

1.3. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES.
1.3.1. DADES DE L’OBRA I ANTECEDENTS.
1.3.1.1. EMPLAÇAMENT.
La finca on es duran a terme les obres es troba en el Terme Municipal de
Viladasens. L’accés a aquesta finca és a través de la carretera GI5131. Vegeu també
plànol de localització.
Ptda. Mas Guapanoia, Vilaldesens (Girona).
Polígon: 10 Parcel·la: 22
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1.3.1.2. TERMINI D’EXECUCIÓ.
S’estima que la durada de les obres serà de tres mesos a partir de l’inici de les
obres.
1.3.1.3. NOMBRE DE TREBALLADORS.
Es preveu una mitja de dos treballadors.
1.3.1.4. EDIFICIS COLINDANTS.
La nau existent a reformar, presentada al plànol de d’emplaçament, estar a una
distància de més de 5 metres, dels edificis colindants.
1.3.1.5. ACCESSOS.
L’accés a aquesta finca és a través d’un camí rural , que parteix de la carretera
GI5131. Vegeu també plànol de localització.
1.3.2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA.
1.3.2.1. TIPUS D’OBRA.
Es vol reformar la de vaquí del llet, amb una superfície de 750,00 m2 totals, amb
unes dimensions exteriors de 30,00 x 25,00 m, i tindrà una altura mínima de 3,30 m i
una altura màxima de 4,5 m.

1.3.2.2. UNITATS CONSTRUCTIVES.






Moviments de terres.
Fonaments.
Estructura.
Coberta.
Ram paleta i acabats.
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1.3.2.3. SISTEMA D’EXECUCIÓ.
La relació de fases que es distingeixen en el procés constructiu de l’obra és la
següent:
1. Neteja i esbrossada d’uns 25 cm de profunditat per eliminar el mantell vegetal
( ja realitzat ).
2. Excavacions de rases i sabates per acollir els fonaments ( ja realitzat).
3. Formigonat de les rases i sabates ( ja realitzat en part ).
4. Muntatge de l’estructura.
5. Muntatge de coberta a dues pendents i sobre corretges de formigó prefabricat.
La implantació de l’obra o centre de treball, sobre les parcel·les, així com el
muntatge del ballat de l’obra i el barraco auxiliar, es de responsabilitat del constructor,
donada la directa vinculació d’aquest amb l’obra.
Al finalitzar la jornada de treball, així com la S.H.T. fora del recinte de l’obra,
queda fora de la fases de l’obra considerades en aquest estudi.

Equips a emprar:
 Moviments de terres: retroexcavadora i camions basculants.
 Fonaments: formigonera i eines manuals (pales, serra circular, martells, ....).
 Estructura: formigonera, bastides i eines manuals (pales, serra circular,
martells, .... ).
 Coberta.
 Ram paleta i acabats: eines manuals i mitjans auxiliars.
Materials previstos en la construcció:
No s’utilitzaran materials perillosos, ni tòxics. Tampoc elements o peces
constructives de perillositat desconeguda en la posada en obra.

1.4. RISCOS.
1.4.1. RISCOS PROFESSIONALS.
1.4.1.1. RISCOS PROFESSIONALS EN PROCESSOS CONSTRUCTIUS.
MOVIMENT DE TERRES.
A) Descripció dels treballs.
COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
AGRÍCOLES I FORESTALS DE
CATALUNYA
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El moviment de terres compren una neteja de la capa vegetal, les excavacions de
rases per a les sabates, riostres i xarxes horitzontals de sanejament.
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B) Riscos més freqüents.












Atropellaments i col·lisions entre o amb maquinària i vehicles.
Bolcada de vehicles i màquines.
Lliscaments i esllavissades del terreny.
Atrapaments.
Caigudes al mateix i a diferent nivell.
Caigudes de objectes.
Projecció de partícules.
Incendis i explosions.
Pols.
Sorolls.
Vibracions.

C) Normes bàsiques de seguretat.

Abans de començar les feines es farà una inspecció per a detectar les
possibles anomalies del terreny que poguessin provocar accidents.

Es prohibirà la circulació lliure de persones per la zona de treball.

Caldrà proveir de senyals acústiques als vehicles perquè puguin indicar
l’inici de maniobres marxa enrera, i caldrà mantenir el control adequat de revisió sobre
frens i llums, i estarà dirigida per operaris experts i autoritzats.

S’abalisarà les següents zones:
* On existeixi risc de bolcada de les màquines, talussos o desnivelles molt
pronunciats.
* On hagin de circular els obrers i existeixi risc de caiguda d’alçada.

Es prohibirà circular per pendents fortes i perpendiculars a aquesta.

S’ordenarà el tràfic de l’obra, tant intern com extern, amb senyals i caldrà
comptar amb una persona per dirigir als conductors quan hagin de realitzar maniobres
en zones al voltant de la maquinària.

Durant les operacions de càrrega el conductor es mantindrà en la seva
cabina, i per el cas de operacions de descàrrega es baixarà el trabuc abans d’iniciar
de nou la marxa, és a dir, restarà totalment prohibit circular amb el trabuc alçat.

Per tal d’evitar pols durant el moviment de vehicles es regarà el traçat de
l’obra i els camins de trànsit de forma periòdica.

Pels treballs en rases i pous caldrà protegir les parets de l’excavació si la
seva profunditat és superior a 1,3 m. i en funció del tipus de terreny emprant sistemes
d’apuntalament, revisant aquests sistemes abans de començar cada jornada de feina.

S’evitarà la concentració de pes a la vora de les rases.

COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
AGRÍCOLES I FORESTALS DE
CATALUNYA
Demarcació: Girona

VISAT: 2017/330052
juliol 2017

Data: 24/07/2017
Col·legiat: 3909 - Mallol i Nabot, Carles
Tipus de treball: Projecte
Localització: Vilademuls
Peticionari: Xavier Torrent Monguix

41

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut a l’obra

Promotor: Xavier Torrent

FONAMENTS i PAVIMENTS.
A) Descripció dels treballs.
La fonamentació és convencional a base de sabates aïllades i riostres laterals,
amb la col·locació de les armadures corresponents.
B) Riscos més freqüents.



















Atropellaments i col·lisions entre o amb maquinària i vehicles.
Bolcada de vehicles i màquines.
Lliscaments i esllavissades del terreny.
Atrapaments.
Caigudes al mateix i a diferent nivell ( rases i pous).
Caigudes de objectes.
Projecció de partícules.
Esquitxades i afeccions a la pell per formigó.
Incendis i explosions.
Pols.
Sorolls.
Vibracions.
Cops amb objectes i eines.
Despreniments de càrregues.
Ferides produïdes per objectes punxats i tallants (armadures).
Ferides amb màquines talladores.
Radiacions i electrocucions.
Cremades en operacions d’oxitall.

C) Normes bàsiques de seguretat.
 Els buits han de romandre el mínim de temps oberts i per això, sempre que
sigui possible, l’operació d’excavar ha de solapar-se amb la col·locació d’encofrat,
ferralla i formigonat.
 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades i es
senyalitzaran especialment les excavacions realitzades els darrer dies, que
presumiblement, el personal desconeix.
 Els productes de l’excavació que no es portin a l’abocador, es dipositaran a
una distància de les vores igual o superior a la meitat de la fondària de l’excavació,
extremant-se les precaucions en terrenys arenosos en que aquesta distància serà,
com a mínim, igual a la fondària de l’excavació.

Els encofradors estan obligats a treure o doblegar les puntes sobre la fusta.
 Les àrees de treball en que l’excavació de fonamentació suposi risc de
caiguda d’alçada, s’acotaran amb barana de 90 cm. d’alçada i entornpeu de 20 cm.
COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
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 Sempre que la fondària de les rases sigui superior a 1,5 m. es col·locaran
escales que tindran una amplada mínima de 50 cm amb un pendent no superior a 1.4 i
sobresortir com mínim 70 cm.
 Obligatorietat de l’ús de totes les prendes de protecció personal, en especial
guants tant per ferrallistes com per encofradors, i ús d’ulleres anti-impactes en
operacions de formigonat.

ESTRUCTURA.
A) Descripció dels treballs.
Muntatge de l’estructura.
B) Riscos més freqüents.
















Atropellaments i col·lisions per maquinària i vehicles.
Lliscaments i esllavissades del terreny (rases).
Atrapaments
Caigudes d’alçada.
Caigudes al mateix nivell.
Despreniments de càrregues.
Ferides produïdes per la col·locació d’armadures.
Cops amb objectes i eines.
Ferides amb màquines talladores.
Atrapaments per càrregues suspeses.
Esquitxades i afeccions a la pell per formigó (dermatosis).
Vibracions.
Erosions i talls.
Electrocucions i radicacions.
Cremades.

C) Normes bàsiques de seguretat.

Restarà prohibit romandre sota càrregues en moviment.

S’abalisarà les zones d’actuació.

Per dirigir les jàsseres, s’empraran cables o cordes guia, i no es desfermarà
de la grua fins que aquestes estiguin ben travades als pilars o punts de subjecció.

Serà obligatori l’ús de totes les prendes de protecció individual: roba de
treball, botes, guants, ulleres anti-impactes, etc.

Restarà prohibit romandre sota càrregues en moviment: cubilots de formigó.
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COBERTA.
A) Descripció dels treballs.
La coberta serà de plaques de fibrociment. Es realitzarà l’apertura de forats per a
la col·locació de perns d’anclatge.
B) Riscos més freqüents.







Caigudes d’alçada.
Despreniments de càrregues i objectes.
Cops amb eines i materials.
Projecció de partícules.
Ferides punxents i tallants.
Soroll.

C) Normes bàsiques de seguretat.
¥
Col·locació de xarxes horitzontals per la recollida, tant de persones com
d’eines de tota la zona afectada pels treballs.
¥
Serà obligatori l’ús de cinturons de seguretat a cables de suport o punts
fixes de l’estructura per realitzar els treballs de coberta.
¥
Sempre que calgui la circulació de persones sobre cobertes d’aquest tipus
es disposaran taulells de 60 cm. d’amplada convenientment recolzats.
¥ Pels treballs des de l’interior de la nau es farà ús de mitjans auxiliars
(bastides tubulars o plataformes telescòpiques), sent obligatori l’ús de tots els sistemes
de seguretat.
¥
Restarà totalment prohibit realitzar treballs en la mateixa vertical.
¥
Es vigilarà la provisió localitzada de corretges i plaques sobre la coberta, per
evitar un possible enfonsament per excés de càrrega.

RAM DE PALETA I ACABATS
A) Descripció dels treballs.
Les feines de ram paleta i acabats consisteixen en:
- Paviments. Paviment de 15 cm de guix amb malla electrosoldada per armadura.
- Tancaments. Els tancaments es realitzaran amb blocs de formigó de 20 cm de
gruix.
B) Riscos més freqüents.




juliol 2017

Pols.
Soroll.
Caigudes al mateix nivell.
Cops amb eines i materials.
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Sobreesforç.
Ferides amb màquines talladores.
Projecció de partícules.
Afeccions a la pell.
Pols.
Soroll.
Vibracions.

C) Normes bàsiques de seguretat.
Norma bàsica per tots aquests treballs: ordre i neteja.
Serà obligatori l’ús de tots els elements de protecció individual.
Restarà totalment prohibit realitzar treballs amb operaris a la mateixa
vertical.
L’evacuació de runes es realitzarà mitjançant contenidors.
Els treballs es faran des de bastides tubulars presenten plaques de
repartiment de càrregues, tots els elements de travament i baranes de seguretat
compostes per barra superior, intermèdia i sòcol.
En el cas de fer ús de plataformes telescòpiques els operaris hauran de
tenir la formació mínima per una correcta utilització.

1.4.1.2. EN INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL
A) Descripció del treballs.
La derivació des de l’escomesa general, amb presència d’un quadre general, feta
per la companyia elèctrica subministradora per donar subministre a l’obra, fins els
quadres de distribució per aquesta obra es farà de forma soterrada.
S’ubicaran quadres de distribució d’energia elèctrica en llocs protegits de
l’entrada d’humitats, i fixats a paraments verticals, dotats de:
 Caixa de borns o bases d’endolls estanques.
 Transformador de tensió a 24V-50V.
 Interruptor automàtic magnetotèrmic per a cada presa de corrent.
 Interruptor diferencial de 30 mA per a enllumenat i màquines portàtils.
 Barres de distribució i connexió de la línia de preses de terra.
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B) Riscos més freqüents.
 Electrocucions per contactes directes i indirectes.

C) Normes bàsiques de seguretat.
Es col·locaran senyals d’advertiment de risc sobre els quadres elèctrics de
l’obra.
Comprovar diàriament el bon funcionament del disparador del diferencial
contra contactes elèctrics indirectes, i mensualment, amb els aparells escaients, que
es dispari correctament a la intensitat de defecte que tingui prefixada.
Tenir cura del manteniment dels punts d’unió de la línia d’enllaç de la posta
a terra amb l’elèctrode de la carcassa metàl·lica de les màquines. Tota la maquinària
d’obra haurà d’estar connectada a la xarxa de presa de terra.
Els bases d’endolls hauran de ser homologades i amb tapa. No s’han de fer
servir per alimentar receptors amb una intensitat superior, ni connectar diversos
receptors encara que no es superi la intensitat nominal. La parella mascle-femella de
les preses de corrent hauran de ser del mateix tipus.

1.4.1.3 EN MAQUINÀRIA.
La maquinària a utilitzar ha de complir el Reial decret 1435/1992 i modificacions
posteriors. I la que es preveu utilitzar és:

RETROEXCAVADORES
B) Riscos més freqüents.
 Atropellaments i col·lisions.
 Bolcades per esllavissades o enfonsament del terrenys.
 Cops a persones en moviments de gir.
C) Normes bàsiques de seguretat.
No realitzar operacions de reparació o manteniment amb la màquina en
funcionament.
La cabina tindrà extintor d’incendis.
Senyalització acústica.
Els treballadors restaran fora del radi d’acció de la màquina.
Circular amb la cullera recollida.
COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
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CAMIONS BASCULANTS
B) Riscos més freqüents.
 Col·lisions amb la resta de vehicles o maquinària, o elements fixes de l’obra.
 Atropellaments de persones en maniobres i operacions de manteniment.
 Caigudes de material.
C) Normes bàsiques de seguretat.
La caixa serà baixada immediatament després d’efectuada la descàrrega i
abans d’emprendre la marxa.
Respectarà totes les normes del Codi de la Circulació.
Respectarà en tot moment la senyalització de l’obra.
La velocitat de circulació estarà d’acord amb la càrrega transportada, la
visibilitat i les condicions del terreny.

SERRA CIRCULAR
B) Riscos més freqüents.






Talls i amputacions d’extremitats superiors.
Descàrregues elèctriques.
Trencament del disc.
Projecció de partícules.
Incendis.

C) Normes bàsiques de seguretat.
Serà obligatori l’ús de totes les prendes de protecció individual: roba de
treball, botes, i ulleres anti-impactes.
Els operaris de la maquinària hauran d’ésser habilitats per escrit i conèixer
les regles i recomanacions del manual subministrat pel fabricant.
El disc estarà dotat de carcassa protectora.
Controlar l’estat dels dents del disc.
La zona de treball restarà neta de flocs.
Netejar la zona de treballs de claus.
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EINES MANUALS
Dins d’aquest grup es troben les següents eines: trepant, martell rotatiu, pistola
de claus, màquina de fregar, disc radial, màquina de tallar peses ceràmiques i
paviments i regatadora.

B) Riscos més freqüents.








Ferides d’extremitats superiors.
Descàrregues elèctriques.
Pols. Projecció de partícules.
Incendis.
Talls i erosions.
Soroll.
Vibracions.

C) Normes bàsiques de seguretat.
Serà obligatori l’ús de totes les prendes de protecció individual: roba de
treball, botes, guants, ulleres anti-impactes, protectors auditius de casc i cinturons
antivibratoris.
Totes les eines elèctriques hauran d’estar dotades de doble aïllament de
seguretat.
Els operaris que facin ús d’aquestes eines han de conèixer les instruccions
donades pel fabricant.
Les eines seran revisades periòdicament i es farà el seu manteniment.
La desconnexió de les eines es farà sense donar tirs brusques.
No es farà ús d’una eina elèctrica sense endoll.
La posició de treball serà estable.

1.4.2. RISCOS DE DANYS A TERCERS.
Són els que deriven de la circulació de vehicles de transport i màquines de l’obra
per les carreteres de l’entorn.
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1.4.3. RISCOS CATASTRÒFICS.
El principal risc catastròfic previst en la zona és el d’incendi. I el risc considerat es
cobrirà amb les següents mesures:
* Realitzar revisions periòdiques de la instal·lació elèctrica de l’obra.
* Col·locar en llocs o locals independents els materials més inflamables amb
senyalització del seu risc.
* Prohibir fer foc dins del recinte de l’obra. En cas de ser necessari, fer-ho de
forma controlada en contenidors o bidons.
* Disposar d ‘extintors mòbils en l’obra.

1.5. PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS.
1.5.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS.
Les proteccions dels operaris variaran en funció de la climatologia i de les
tasques a realitzar, i hauran de complir amb el R.D. 773/1997, de 30 de maig sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors
d’equips de protecció individual.

-

Protecció contra les caigudes::
* Arnesos i cinturons de subjecció.
* Dispositius anticaigudes amb amortidor o lliscants.

-

Protecció del cap:
* Cascos per a totes les persones que participin en l’obra, inclòs visitants.
* Ulleres de seguretat antiimpactes.
* Ulleres de seguretat per tall oxiacetilenic.
* Pantalla facial per a soldadura elèctrica.
* Mascareta autofiltrant contra polsins i vapor.
* Respiradors amb allotjament central.
* Filtres per respiradors.
* Protector auditiu de tap d’escuma.
* Protector auditiu d’auricular.
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Protecció del cos:
* Cinturó de seguretat de subjecció.
* Cinturó antivibratori.
* Granotes o vestits de treball color groc (corporatiu).
* Vestits impermeables.
* Davantal de serratge per a soldador.

-

Protecció extremitats superiors:
* Guants ultrafins de precisió per a treballs de ram paleta i formigonat.
* Guants per a ús general per al manejament de materials i objectes.
* Guants d’alta resistència al tall per a ferrallistes.
* Guants per a soldador.
* Guants dielèctrics per a baixa tensió.
* Maniguets per a soldador.
* Cremes de protecció i pomades.

-

Protecció extremitats inferiors:
* Botes d’aigua de mitja canya.
* Botes de seguretat, clase III.
* Botes dielèctriques.
* Polaines per a soldador.
* Soles amovibles.
* Genolleres.

1.5.2. PROTECCIONS COL·LECTIVES.
Les proteccions col·lectives necessàries s’estudiaran sobre els plànols
d’explotació i en consideració a les partides d’obra, segons els tipus de riscs indicats
anteriorment i les necessitats dels treballadors.
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SENYALITZACIÓ GENERAL:
La senyalització ha de complir les disposicions mínimes exigibles pel Reial Decret
485/1997.
* Senyals de seguretat:

 Obligatori ús del casc, cinturó de seguretat anticaigudes, cinturó
antivibratori, ulleres antiimpactes, careta antipols, protectors auditius, botes i guants.
 Caigudes d’objectes, caiguda a diferent nivell, maquinària pesada en
moviment, càrregues suspeses, incendi i explosions.
 Entrada i sortida de vehicles.
 Prohibida l’entrada a tothom que no sigui de l’obra, prohibit fer foc, prohibit
fumar.
 Senyal informativa de localització de farmaciola i extintor.
* Senyalització del trànsit rodat:

 Senyals de tràfic (precaució obres, etc.)
 Tanques mòbils metàl·liques.
 Cinta de balisament.
* Senyalització interna de l’obra:

 Baranes de limitació i protecció a la vora d’excavacions (rases) i delimitació
de les zones de treball.
 Cinta de balisament.
 Tanques mòbils metàl·liques.

* ALTRES PROTECCIONS COL·LECTIVES:







Enllumenat de les zones de treball.
Senyals acústiques en vehicles i màquines.
Topalls desplaçament de vehicles al costat de desnivell, excavacions, etc.
Protecció horitzontal d’obertures amb fusta.
Barana de protecció en perímetre de sostres i escales amb muntants
metàl·lics de mordassa.
 Plataformes metàl·liques pel pas de persones i vehicles.
COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
AGRÍCOLES I FORESTALS DE
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Extintors de pols polivalent ABC.
Preses de terra.
Interruptors diferencials.
Vàlvules antiretrocès en equips d’oxitall.
Carro porta-ampolles.
Regat del terreny.

1.5.3 FORMACIÓ I INFORMACIÓ.
Tot el personal ha de rebre, a l’ingressar a l’obra, una exposició de l’organització
de la seguretat i les normes generals d’actuació en aquest centre de treball.
A més a més, en un termini no superior a 15 dies, se li facilitarà la formació més
adient en matèria de riscos i la seva prevenció corresponent a la seva especialitat,
sempre que no l’hagi rebut anteriorment.
Els empleats dels subcontractistes acreditaran haver rebut aquesta formació
mitjançant la seva Empresa o Mútua d’Accidents de Treball.
Quan un operari canvi de tipus d’activitat, l’encarregat li comunicarà, a més a
més del seu procediment de treball, els riscos derivats del mateix i les mesures
preventives a prendre.
L’acreditació de les xerrades de seguretat fetes s’arxivaran en l’obra dins d’una
carpeta exclusiva per acollir tota la documentació de Seguretat i Higiene (Actes,
Nomenaments, Llibre d’Incidències, Pla de Seguretat, Inspeccions, etc.).

1.5.4 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS.
Farmacioles:
Es disposarà de farmacioles contenint el material necessari .
Assistència a accidentats:
S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics on ha
de traslladar-se als accidentats per al seu ràpid i efectiu tractament al tenir cobert
aquest servei mitjançant Mútua d’Accidents de Treball.
En aquest cas el centre més proper és el situat a Lleida, i per casos molt greus
l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, servei d'urgències situat a l’avinguda Alc.
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És obligatori disposar a l’obra i en lloc ben visible d’una llista del telèfons i
adreces dels Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. Per a garantir
un ràpid transport dels possibles accidents als Centres d’Assistència.

Reconeixement Mèdic:
Tot el personal que comença a treballar a l’obra, haurà de passar un
reconeixement mèdic previ al treball i que serà repetit en el període d’un any.

1.5.5. DELEGATS DE PREVENCIÓ I COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT
LABORAL.
Donat el nombre de treballadors previst per l’execució de l’obra no procedeix la
constitució del Comitè de Seguretat i Salut Laboral en compliment de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.
Els treballadors triaran al seu Delegat de Prevenció i al Vigilant de Seguretat per
coordinar tots els temes de Seguretat i Higiene amb les atribucions que la Llei 31/95
“Prevenció de Riscos Laborals” els atorga.

1.5.6. CÀLCUL DE LES MESURES DE SEGURITAT.
El càlcul de les mesures de seguretat es farà d’acord amb l’establert en el R.D.
555/86 y a partir de l’experiència d’obres similars. El càlcul de les proteccions
personals es a partir de formules generalment admeses, com les de SEOPAN, i el
càlcul de les proteccions col·lectives resulten de les medicions sobre els plànols.
1.5.7. MESURES
OPERARIS.

D’HIGIENE

PERSONAL

I

INSTAL·LACIONS

DELS

Les previsions per aquestes instal·lacions d’higiene del personal són:
 Barracons metàl·lics per a vestuari, menjador i serveis
Totes les instal·lacions disposaran d’electricitat, pel enllumenat i la calefacció, del
provisional de l’obra. La dotació de les instal·lacions s’estimen en:
 Nº de treballadors: 1 ó 2.
 M2 superfície dels vestidors: 10.
 Nº de taquilles: 2.
Els serveis estaran dotats amb un cuarto amb placa turca amb cisterna, aigua
COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
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Els vestuaris disposaran de taquilles individuals amb clau, banc de fusta i mirall.
Els mitjans d’evacuació de deixalles seran contenidors d’escombreries amb
bosses de plàstic reglamentaries. Diàriament es portaran al contenidor municipal més
pròxim.

1.6. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS.
Per evitar possibles accidents a tercers es prendran les següents mesures de
protecció:
* Baranes de limitació i protecció.
* Balisaments de les zones d’actuació.
* Senyals de trànsit.
* Senyals de seguretat.
* Tancaments provisionals.

1.7. VARIACIONS DEL PLA DE SEGURETAT I HIGIENE.
El present Pla de Seguretat i Higiene podrà actualitzar-se en el moment que les
diverses fases d’obra ho vagin requerint com a conseqüència de variacions o
incidències que es puguin produir i siguin de difícil previsió.
Totes les variacions i/o ampliacions del present Pla de Seguretat i Higiene, una
vegada definit el risc generat i efectuada la seva quantificació econòmica es sotmetrà
a l’aprovació de la Direcció d’Obra incorporant-se a continuació al Pla de Seguretat i
Higiene com annex.

Girona, juliol de 2017.
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Per tal de donar compliment al Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat
en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989
(DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29
de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94), es preparen les següents condicions d’execució de
l’obra que han de dur a terme els diferents agents:

1. EL DIRECTOR D’OBRA.
El tècnic autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec
de condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta
execució de l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes
de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’enginyer consideri precisos
per a la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de control
més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre
d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris
particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la
Direcció Facultativa.
EL tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les
prescripcions contingudes al projecte d’execució un programa de control de qualitat,
del qual haurà de donar coneixement al promotor.
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de
l’obra que cal controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de ferlos i l’avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del
promotor.

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves
fetes per laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra,
restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en què es produeixi el
COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
seu acreditament.
AGRÍCOLES I FORESTALS DE
CATALUNYA
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El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la
Direcció Facultativa en el termini màxim de 3 dies des del moment que es van
encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions
oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el
compliment puntual dels laboratoris i d’altres persones contractades a l’efecte.
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels
resultats serà del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la
Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs
d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de
resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada.
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin
ordenades en compliment del programa de control de qualitat, restant facultat el
propietari per rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós
comunicat per la Direcció Facultativa.

2. ENTITATS DE CONTROL DE QUALITAT I LABORATORIS D’ASSAIG.
En cas que el director d’obra, així ho decideixi, en funció dels materials i
productes d’obra que finalment s’utilitzin per l’execució de l’obra o per qualsevol altre
motiu justificat, s’encarregarà a una entitat de control de qualitat la verificació de la
qualitat del projecte.
Els laboratoris seran els encarregats de realitzar els assaigs o proves de servei
de materials, sistemes o instal·lacions. L’existència de les entitats de control pot
suggerir una actuació paral·lela a la del director de l’execució. Els resultats de
l’activitat, tant de les entitats de control com també dels laboratoris de control de
qualitat, s’han d’entregar a l’agent que ho ha encarregat, però especifica que també
que s’han de lliurar, sempre, al director de l’execució de l’obra.
COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
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3. ELS SUBMINISTRADORS DE PRODUCTES.
Els subministradors de productes han de lliurar els productes responent del seu
origen, identitat i qualitat, i que, a més, han de complir les exigències establertes per la
normativa aplicable. També han de facilitar, quan escaigui, les instruccions d’ús i de
manteniment dels productes i les garanties de qualitat perquè constin en la
documentació de l’obra acabada.

4. PRODUCTES I PROVES A REALITZAR.
4.1. AIGUA PER PASTAR.
 L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per
la pràctica i complirà les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de
Hormigón Estructural” (EHE). En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els
assaigs pertinents, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.
En cas que no quedi expressament indicat, el tècnic responsable de l’obra
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
 Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les
condicions exigides en els articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori),
o bé justificarà especialment que no altera perjudicialment les propietats exigides al
formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.
ASSAIGS DE LABORATORI
COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret
de I FORESTALS
fer els DE
AGRÍCOLES
CATALUNYA
Demarcació: Girona
assaigs següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada
entre
parèntesi i els criteris d’acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE:
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 Determinació del pH (UNE 7234/71)
 Determinació de substàncies disoltes (UNE 7130/58)
 Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58)
 Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60)
 Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58)
 Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71)
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71

4.2. ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ.
L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades
a l’article 28 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria,
plec de condicions, pressupost i plànols.
 Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació,
segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions físicoquímiques, físico-mecàniques i granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE.
 Esta prohibida l’utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables.
 Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva
segregació i contaminació, i hauran de mantindré les seves característiques
gramulomètriques fins la seva incorporació a la mescla.
 Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent.
En cas que no quedi expressament indicat, el tècnic responsable de l’obra
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:
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CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament
mitjançant la comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full
de subministrament que estarà sempre a disposició de la Direcció d’Obra i en el que
figuraran, com a mínim, les dades especificades a l’article 28.4 de l’EHE.
 Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les
condicions exigides en l’article 28 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o
experiència prèvia) o bé justificarà explícitament que no altera especialment les
propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article
81.3.3 de l’EHE.
 En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen
silicats inestables ni compostos ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE.
Operatius:
 Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions
posteriors.
ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els
assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el
primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segons:
 Estabilitat d’escòries siderúrgiques () (EHE, art. 28.1)
 Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2)
 Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3)
 Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3)
COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS

AGRÍCOLES I FORESTALS DE
 Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3)
CATALUNYA
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 Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1)
 Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1)
 Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1)
 Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1)
 Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1)
 Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art.
28.3.1)
 Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1)
 Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99
EX) (EHE, art. 28.3.1)
 Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2)
 Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2)
 Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2)
 Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2)
 Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2)

4.3. CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ.
El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb
els criteris indicats en la “Instrucción para la recepción de cementos” (RC-97) i
complirà les condicions indicades a l’article 26 de l’EHE.
 No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de
garantia del fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1).
 Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-97, art. 10 o a definir per
l’aparellador o arquitecte tècnic):
En cas que no quedi expressament indicat, el tècnic responsable de l’obra
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls
següents:
COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
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CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
 Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que
està fabricat i comercialitzat de manera legal (RC-97, art. 10.b).
 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament
mitjançant la comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran
totes les dades indicades en l’article 9.b.1 de la RC-97.
Operatius:
 Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de
l’arribada, segons l’article 26.2 de l’EHE.
 Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a
les indicacions de l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 9 de la RC-97.
 En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CCEHE, abans de començar les feines de formigonat i sempre que variïn les condicions
de subministrament, es realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de
recepció previstos a la RC-97 (art. 10.d), als previstos al Plec de Prescripcions
Tècniques Particular i als necessaris per la determinació del contingut de clorurs (EHE,
art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres mesos d’obra, es comprovaran les
següents especificacions: composició del ciment, principi i final d’adormiment,
resistència a compressió i estabilitat de volum.
 En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE,
els assaigs de recepció podran substituir-se per una còpia del corresponent certificat,
COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
AGRÍCOLES Icas,
FORESTALS
segons s’indica als articles 10.b de la RC-97 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest
la DE
CATALUNYA
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direcció d’obra pot, mitjançant comunicació escrita, dispensar de la realització
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assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la determinació
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del contingut de clorurs i de les comprovacions trimestrals esmentades al paràgraf
anterior, que seran substituïdes per la documentació d’identificació del ciment junt amb
els resultats de l’autocontrol. (RC-97, art. 10.b; EHE, art. 81.1.2; Decret 375/88,
annex 1).
 Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s’indica en els articles
81.1.2 de l’EHE i 10.c de la RC-97.
ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els
assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre
parèntesi i els criteris d’acceptació especificats per a cada tipus de ciment a la RC-97
i/o especificats en el segon parèntesi:
 Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96)
 Residu insoluble (UNE EN 196-2/96)
 Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96)
 Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art. 30.1)
 Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96)
 Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96)
 Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96)
 Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96)
 Composició potencial del clinker (UNE 80304/86)
 Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX)
 Índex de blancor (UNE 80117/87 EX)
 Alúmina (UNE 80217/91)
 Àlcalis (UNE 80217/91)
 Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86)
 Pes específic (UNE 80103/86)
 Superfície específica Blaine (UNE 80122/91)
 Humitat (UNE 80220/85)
 Òxid de calç lliure (UNE 80243/86)
 Titani (UNE 80228/88 EX)

COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
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 Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del
mar (UNE 80303/96)
 Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96)
 Composició i especificacions del ciments de baix calor d’hidratació (UNE
80306/96)
 Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96)
 Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96)
 Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2)

4.4. FORMIGÓ FET A L’OBRA.
El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà
les condicions indicades a l’article 69.3 de l’EHE i i tindrà les característiques que
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols.

En cas que no quedi expressament indicat, el tècnic responsable de l’obra
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA
En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III ó IV, o qualsevol
classe específica d’exposició) i prèviament a l’inici de les operacions de formigonat
caldrà comprovar el compliment de les especificacions relatives a la durabilitat del
formigó, contingut mínim de ciment i relació màxima aigua/ciment, validant les
dosificacions proposades. Aquesta comprovació es farà mitjançant l’assaig de
penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) segons s’especifica a l’article 85.2
i amb els criteris d’acceptació que consten a l’article 85.3. de l’EHE.
Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que
el formigó resultant de les dosificacions previstes compleix les condicions exigides en
COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
l’article 30 de l’EHE i en el plec de condicions, segons el que s’indica a AGRÍCOLES
l’articleI FORESTALS
68 de DE
l’EHE.
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CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del
formigó que aquest s’ha fabricat segons les dosificacions previstes i prèviament
acceptades per la direcció d’obra (EHE, art. 69.3).
Operatius:
Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en
l’article 83 de l’EHE.
Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb
el criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de
resistència a compressió a 7 i 28 dies.
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions
posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84).
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i
de la seva col·locació en obra.
ASSAIGS DE LABORATORI
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori
homologat, amb les indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els
criteris de tolerància expressats en l’article 88 de l’EHE:
Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88)
Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88)
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En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els
assaigs següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre
parèntesi:
Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2)
Ió-clorur total (EHE, art. 30.1)
Densitat (UNE 83317/91)
Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89)
Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85)

4.5. RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ.
Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions
indicades a l’article 31 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols.
No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de
garantia del fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 90.1).
En cas que no quedi expressament indicat, el tècnic responsable de l’obra
establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls
següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la
comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte.
En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment
COL·LEGI D'ENGINYERS
reconegut o un certificat CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació
d’aquestTÉCNICS
AGRÍCOLES I FORESTALS DE
CATALUNYA
distintiu i el certificat de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1).
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Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs
corresponents, fets en un laboratori homologat, conforme compleixen les exigències
establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2).
En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada
subministrador i tipus d’acer, el certificat específic d’adherència, segons que s’indica al
article 31 de l’EHE.
Operatius:
Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3
de l’EHE, amb l’objecte de verificar que la secció equivalent compleix les
especificacions de l’article 31.1 de l’EHE.
En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot,
segons l’article 90.3 de l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques dels
resalts s’ajusten a les variacions consignades obligatòriament en el certificat específic
d’adherència, segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control normal).
En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions
necessàries per lot, amb l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació
(tipus d’acer, país d’origen i marca del fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de
l’EHE.
Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos
d’ancoratge, mitjançant inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig
de doblegat - desdoblegat segons s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell
normal).
En el cas d’existir unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge
segons l’article 90.4 de l’EHE.
Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega
COL·LEGI D'ENGINYERS
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tipus TÉCNICS
i
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En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre
dos assaigs per cada diàmetre principal utilitzat, e inclouran l’assaig de resistència a
l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 90.3) (control normal).
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de
posteriors assaigs de comprovació.
En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un
certificat CC-EHE i sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar
d’assajar l’acer en les condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88.
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la
seva col·locació en obra.
ASSAIGS DE LABORATORI
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris
d’acceptació indicats en el segon:
Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5)
Càrrega de trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5)
Allargament en trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5)
Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5)
Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5)
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els
assaigs següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el
primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon:
Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5)
Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2)
COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
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4.6. SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS.
Els sistemes de sostres (biguetes i peces d’entrebigat) que s’utilitzaran en
l’execució de l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec
de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Instrucción
para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o
pretensado” (EF-96) i “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE).
En cas que no quedi expressament indicat, el tècnic responsable de l’obra
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament
mitjançant la comprovació de l’albarà.
Es comprovarà, per a cada sistema de sostre, l’autorització d’ús, segons s’indica
a l’article 10.1 de l’EF-96.
Es sol·licitarà, per a cada sistema de sostre, la justificació documental del
fabricant garantitzant les característiques especificades a l’autorització d’ús, segons
que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. Aquesta comprovació no caldrà fer-la si el
sistema de sostre te un distintiu de qualitat oficialment reconegut.
Operatius:
Es comprovarà el gravat del codi d’identificació de cada bigueta (fabricant i tipus),
segons l’article 9.1 de l’EF-96.
Es controlarà el bon estat aparent de les peces d’entrebigat.
COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
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Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat, per a la seva
utilització conjunta, d’acord amb l’article 4.1 de l’EF-96.
ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els
assaigs següents, d’acord amb l’article 9 de l’EF-96, en laboratori homologat i amb els
criteris referenciats entre parèntesi:
Per les biguetes:
Col·locació d’armadures (EF-96, art. 2 i EHE, art. 66, 67 i 37.2.4)
Armadures passives (EF-96, art. 2.1 i EHE, art. 31)
Armadures actives (EF-96, art. 2.2 i EHE, art. 32)
Quantia mínima (EHE, art. 42.3)
Armadura transversal (EHE, art. 44)
Formigó (EHE, art. 30)
Destesat i fissuració (EHE, art. 49)
Per les peces d’entrebigat:
Càrrega (EF-96, art. 3.1).
Resistència al foc (UNE 23727/90) (EF-96, art. 3.1).
Resistència a compressió (EF-96, art. 3.2), en el cas d’entrebigats resistents.

Girona, juliol de 2017.
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CONDICIONS GENERALS
Art. 001

Aquest Plec forma part de la documentació del Projecte que s’esmenta i és el que
regirà per a la realització de les obres.

Art. 002

A més d’aquest "Plec de Prescripcions Tècniques i Particulars", regirà en tots
els aspectes que comprengui (execució de l’obra, medició, valoració, règim
administratiu, així com totes les obres necessàries per a deixar completament
acabades les construccions), el "Plec de Condicions Tècniques de la Direcció
General de Arquitectura, 1960".

Art. 003

Els dubtes que puguin plantejar-se per l’aplicació o interpretació d’aquest projecte,
seran decidits per la Direcció Facultativa (DF.) de l’obra.
Pel sol fet d’intervenir en l’obra, es pressuposa que el Contractista i els
Subcontractistes coneixen i assumeixen el present Plec de Condicions.

Art. 004

El Promotor o Propietari inclourà aquest Plec de Condicions com a document a
signar per part del Contractista en el moment de l’adjudicació de l’obra.

Art. 005

Els treballs a realitzar s’executaran d’acord amb el Projecte i amb la resta de
documents redactats per l’Enginyer Tècnic Agrícola autor d’aquest i amb nº de
col·legiat 3002.
La descripció del Projecte i dels Plànols de que consta, figuren en la Memòria.
Qualsevol modificació que es desitgi executar sobre l’obra, haurà d’ésser
exposada a la DF., i no serà realitzada sense la seva aprovació, per tal de
procedir i redactar el Projecte reformat que escaigui.
En cas contrari, el Contractista executant de la unitat d’obra mencionada, serà
responsable de les conseqüències que pogués ocasionar. No serà justificant ni
eximent a qualsevol efecte el fet que la variació provingui del Promotor o
Propietari.
En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions, es mantindrà el
que hi hagi prescrit en aquest darrer document. El que s’hagi esmentat en els
Plànols i omès en el Plec de Condicions o a l’inrevés, haurà d’ésser executat com
si estigués en ambdós documents.

Art. 006

Així mateix, el Contractista nomenarà un Encarregat General si fos general, o bé
un per cada gremi si els contractes fossin parcials, el qual haurà d’estar sempre a
l’obra mentre en ella hi treballin operaris del seu gremi. La missió de l’Encarregat
serà la d’atendre i entendre les indicacions de la DF.; serà coneixedor d’aquest
Plec de Condicions i vetllarà per a que els treballs es realitzin d’acord a les
normes de la bona construcció.
En l’obra es disposarà d’un "Llibre d’Ordres i Assistències" del qual se’n farà
càrrec l’Encarregat que designi el Contractista. La DF. reflexarà en ell, les dades,
ordres o circumstàncies que consideri convenients. Aquest llibre pot ser utilitzat
pel propi encarregat de l’obra amb la mateixa finalitat i en les mateixes condicions.
L’esmentat "Llibre d’Ordres i Assistències" es regirà segons el Decret 462/1971 i
l’Ordre de 9 de Juny de 1971.
COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
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CONDICIONS GENERALS D’ÍNDOLE FACULTATIVA
Art. 007

Des de l’inici de les obres fins a la seva recepció definitiva, el Contractista o un
representant seu autoritzat, haurà de residir en una localitat pròxima a la de
l’execució de l’obra i no podrà absentar-se de la mateixa sense el previ avís a la
DF., a la qual se li comunicarà expressament la persona que, durant la seva
absència, el representarà en totes les seves funcions. En el cas que no es
compleixi aquest requisit, es consideraran com a vàlides les notificacions que
s’efectuïn a la persona més caracteritzada o a la de més alta qualificació tècnica
d’entre els treballadors i operaris de qualsevol ofici que, dependents del
Contractista, intervinguin en les obres.

Art. 008

És obligació del Contractista executar el que calgui, quan es consideri necessari
per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi
expressament estipulat en el "Plec de Condicions", sempre que, sense apartar-se
del seu esperit i la correcta interpretació, ho disposi la DF. i dins els límits de
possibilitats que els pressupostos determinin per a cada unitat d’obra i tipus
d’execució.

Art. 009

Les reclamacions que el contractista vulgui realitzar contra les ordres de la DF.,
solament podrà efectuar-les per mitjà d’aquesta en front el Propietari; si fossin de
tipus econòmic, d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de
Condicions corresponents. Contra les disposicions de tipus Tècnic o Facultatiu de
la DF. no s’admetrà cap reclamació, podent el contractista salvar la seva
responsabilitat, si ho creu adient, mitjançant una exposició raonada en front a
l’Enginyer Tècnic Agrícola, el qual podrà limitar la seva resposta fins a la recepció
de la partida, que en qualsevol cas serà obligatori per a aquest tipus de
reclamacions.

Art. 010

Per falta de compliment de les instruccions de la DF.; per manifesta incapacitat o
per actes que comprometin o pertorbin la bona marxa dels treballs, el Contractista
tindrà l’obligació de substituir als operaris quan la DF. ho requereixi.

Art. 011

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar comptes a la DF. de
l’inici dels treballs, abans de transcorregudes 24 hores des del seu començament.

Art. 012

El Contractista, com és natural, haurà d’utilitzar els materials i la mà d’obra que
compleixi les condicions exigides en els "Plecs Generals d’Índole Tècnica" del
"Plec de Condicions vàries de l’Edificació", i realitzarà tots els treballs d’acord amb
el que s’especifica en l’esmentat document.
Per això, i fins que es procedeixi a la recepció definitiva de l’obra, el Contractista
és l‘únic responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i
defectes que en ells hi pugui existir, bé per una incorrecta execució o bé per la
deficient qualitat dels materials utilitzats o peces col·locades, sense que pugui
servir d’excusa ni li atorgui cap dret la circumstància que la DF. no li hagi cridat
l’atenció sobre el particular, ni tampoc el fet que hagin estat valorades en les
COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
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Com a conseqüència de tot l’expressat més amunt, quan la DF. s’adoni de vicis o
defectes en els treballs executats, o que els materials utilitzats, o els aparells
col·locats, no reuneixin les condicions preceptives, ja sigui durant l’execució dels
treballs, o quan aquests hagin finalitzat - sempre abans de la recepció definitiva
de l’obra -, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i
reconstruïdes d’acord amb la Propietat i amb càrrec exclusiu del Contractista. Si
aquest no considerés justa la resolució i es negués a procedir a l’enderroc i la
reconstrucció ordenades es procedirà d’acord a l’estipulat en l’article 015 d’aquest
Plec.
Art. 013

Si la DF. tingués raons suficients per a creure en la existència de vicis ocults de
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar, en qualsevol moment i
abans de la recepció definitiva, les proves que consideri oportunes per a
reconèixer els treballs que pressuposi defectuosos.
Les despeses d’enderroc i reconstrucció que s’originin, aniran a càrrec del
Contractista sempre que els vicis existeixin realment; en cas contrari aniran a
càrrec del Propietari.

Art. 014

No es procedirà a utilitzar i/o col·locar els aparells sense que abans siguin
examinats i acceptats per la DF. en els termes que prescriuen els Plecs de
Condicions, pel que el Contractista dipositarà a tal efecte, les mostres i models
necessaris, prèviament identificats, per a efectuar les comprovacions, assajos o
proves preceptuades en el Plec de Condicions vigent en l’obra.

Art. 015

Quan els materials o peces no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin
perfectament adequats, la DF. ordenarà al Contractista que els substitueixi per
altres que s’ajustin a la qualitat estipulada en els Plecs o, a falta d’aquests, a les
indicacions de la DF.

Art. 016

Aniran a compte i risc del Contractista, les bastides, útils, màquines i altres mitjans
auxiliars necessaris que per a la correcta execució dels treballs fossin necessaris,
sense responsabilitzar al Propietari de qualsevol avaria o accident personal que
pugui ocórrer en l’execució dels treballs, per omissió o insuficiència dels
esmentats mitjans auxiliars.
Aniran, també, a compte i risc del Contractista, els mitjans auxiliars de protecció i
senyalització de l’obra, així com el tancament, els elements de protecció
provisionals, senyals de prohibició adequades, senyalitzacions lluminoses
nocturnes, i totes les necessàries per a evitar accidents previsibles en funció de
l’estat de les obres i d’acord a la legislació vigent.
Per a procedir a la recepció provisional de les obres serà necessària l’assistència
del Propietari, de la DF. i del Contractista, o en el seu defecte d’un representant
degudament autoritzat.
Si les obres es troben en bon estat i han estat executades d’acord a les
condicions establertes es donaran per rebudes provisionalment, començant a
comptar des d’aquesta data el termini de garantia, el qual es considerarà de 3
mesos.

Art. 017
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Quan les obres no es puguin rebre en condicions, es farà constar en l’Acta, on
s’esmentaran de forma concreta i detallada les instruccions que la DF. senyali al
Contractista per tal de subsanar les deficiències observades, fixant-se un termini
d’execució, finalitzat el qual es procedirà a un nou reconeixement en idèntiques
condicions a fi de procedir a la Recepció Provisional de les Obres.
Art. 018

Finalitzat el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva, amb les
mateixes formalitats assenyalades en els articles precedents per a la recepció
provisional; si les obres es trobessin en perfecte estat de conservació i ús es
donaran per rebudes definitivament.
En cas contrari es procedirà de idèntica forma a allò preceptuat per a la recepció
provisional, sense que el Contractista tingui cap dret a rebre cap quantitat en
concepte d’ampliació del termini de garantia i havent de carregar amb les
despeses de conservació fins que l’obra es rebi definitivament.

Art. 019

A més a més de totes les facultats particulars que correspongui a la DF.
expressades en els articles anteriors, és una tasca específica seva, la direcció i
supervisió dels treballs que s’executin en l’obra, fins i tot allò que no s’ha previst
específicament en el "Plec de Condicions Vàries de l’Edificació", sobre les
persones i coses situades en l’obra i en relació amb els treballs que per a
l’execució de les mateixes o obres annexes es portin a cap. La DF. podrà fins i tot,
de forma justificada, recusar al Contractista si considera que és necessari per a la
bona execució de la mateixa.
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CONDICIONS GENERALS D’ÍNDOLE ECONÒMICA
Art. 020

Com a base fonamental d’aquestes "Condicions Generals d’Índole Econòmica"
s’estableix el principi de que el Contractista ha de rebre l’import de tots els
treballs realitzats, sempre i quan aquests s’hagin executat d’acord al Projecte i
les Condicions Generales i Particulars que regeixin les obres contractades.

Art. 021

La DF. podrà exigir al Contractista la presentació de referències bancàries o
d’altres persones o entitats amb l’objecte d’assegurar-se que aquest compleix
totes les característiques requerides per a l’exacte compliment del contracte.
Aquestes referències, si li són exigides, haurà de presentar-les el Contractista
abans de la signatura del Contracte.

Art. 022

Es podrà exigir al Contractista, per a que respongui al compliment del
Contracte, una fiança del 10% del Pressupost d’Adjudicació de les obres.

Art. 023

Si el Contractista es negués a executar els treballs precisos per a utilitzar l’obra
en les Condicions contractades, la DF. en nom i representació de la Propietat,
ordenarà executar-les a un tercer, bé directament o per administració, abonant
el seu import amb la fiança dipositada, tot això sense perjudici de les accions
legals a les que tingui dret el Propietari en el cas que l’import de la fiança no
fos suficient per a abonar l’import dels treballs realitzats en les unitats d’obra
que no es podessin rebre.

Art. 024

La fiança dipositada serà retornada al Contractista en un termini que no
excedirà els 8 dies, una vegada signada l’Acta de Recepció Definitiva de l’obra,
sempre que el Contractista hagi acreditat, per mitjà de certificació de l’Alcalde
del municipi en el que es trobi emplaçada l’obra contractada, que no existeixi
cap reclamació en contra seu per danys i perjudicis al seu càrrec, per dèbits en
jornals o materials ni per indemnitzacions derivades d’accidents durant
l’execució dels treballs.

Art. 025

Els preus de les unitats d’obra, així com els dels materials o mà d’obra dels
treballs que no figuren en els contractes, es fixaran contradictòriament entre la
DF. i el Contractista o el seu representant expressament autoritzat a tales
efectes. El Contractista presentarà desglossats, essent condició necessària la
presentació d’aquests preus abans de procedir a l’execució de les unitats
d’obra corresponents.
Dels preus acordats s’aixecaran actes, que firmaran per triplicat la DF., el
Contractista i el Propietari.
Al fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el pressupost, s’ha tingut en
compte el cost de les bastides, tanques, elevació i transport del material, és a
dir, tots les corresponents a mitjans auxiliars de la construcció.
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Art. 026

Si el Contractista, abans de la firma del Contracte, no hagués fet la reclamació
o observació oportuna, no podrà, sota cap pretext d’error o omissió, reclamar
augment dels preus fixats en el quadre corresponent del Pressupost que
serveix de base per a l’execució de les obres. D’altra banda, si el nombre
d’unitats fos inferior, es descomptaran del pressupost.
Tampoc s’admetrà cap reclamació, basada en les indicacions que, sobre els
treballs, s’indiquen en la Memòria, per no ser aquest un document que serveixi
de base al Contractista. Els errors materials o errors aritmètics que el
Pressupost pugui contenir, ja sigui per variació de preus respecte als del
quadre corresponent, ja sigui per errors aritmètics en les quantitats d’obra o en
el seu import, es corregiran en el moment que s’observin però no es tindran en
compte a efectes de rescissió del Contracte, senyalat en els documents relatius
a les "Condicions Generals o Particulars d’Índole Facultativa", sinó en el cas en
que la DF. o el Contractista, els hagués fet constar dins del termini de 4 mesos
comptats des de la data d’adjudicació. Els errors materials no alteraran la baixa
proporcional efectuada pel Contractista respecte a l’import del Pressupost, que
ha de servir de base a la mateixa, donat que la baixa es fixarà sempre per la
relació entre les xifres del Pressupost abans de les modificacions i la quantitat
ofertada.

Art. 027

Si es contracten les obres a preu alçat, és natural per això que, en principi, no
hagi d’admetre’s la revisió dels preus contractats. Malgrat tot i donada la
variabilitat continua dels preus dels jornals i llurs càrregues socials, així com
les de materials i transports, que es característica en determinades èpoques,
s’admet, durant aquestes, la revisió dels preus contractats, bé a l‘alça o a la
baixa, sempre en harmonia amb les oscil·lacions dels preus del mercat.
Per això i en els casos de revisió a l’alça, el Contractista podrà sol·licitar-la al
Propietari, sempre i quan es produeixi qualsevol alteració de preu que
repercuteixi augmentant els contractats. Ambdues parts convindran el nou preu
unitari, abans d’iniciar o continuar l’execució de la unitat d’obra en que
intervingui l’element el preu del qual en el mercat, i de forma justificada, hagi
augmentat; especificant-se i acordant prèviament la data, a partir de la qual
s‘aplicarà el preu revisat i elevat. Quan així procedeixi, es tindrà en compte de
valorar els materials situats en l’obra, quan aquests estiguessin abonats total o
parcialment pel Propietari. Si el Propietari o la DF. No estiguessin d’acord amb
els nous preus de materials, mà d’obra o transport, que el Contractista vulgues
aplicar, aquell té la facultat de proposar i aquest l’obligació d’acceptar-los,
materials i transports a preus inferiors dels sol·licitats pel Contractista. En el
seu cas, com és lògic i natural, es tindran en compte per a la revisió els preus
adquirits pel Contractista, gràcies a la informació del Propietari.
Quan el Propietari o la DF. en la seva representació, sol·licitin del Contractista
la revisió de preus per haver baixat els jornals, materials o transports, es
convindrà entre ambdues parts la baixa a realitzar en els preus unitaris vigents
en l’obra, en igualtat amb l’experimentada en qualsevol element constitutiu de
la unitat d’obra i des de la data en que començaran a regir els nous preus
revisats.
Quan, entre els documents aprovats per ambdues parts, hi figuri el relatiu als
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Art. 028

El Contractista haurà de percebre l’import de totes les unitats d’obra que hagi
executat d’acord als documents del Projecte, a les Condicions de la Contracta i
a les ordres e instruccions que, per escrit, lliuri la DF., i sempre dins els límits a
que ascendien els pressupostos aprovats.
Tant en les Certificacions com en la Liquidació Final, les obres seran, en
qualsevol cas, abonades als preus que per cada unitat d’obra, figuren en
l’oferta acceptada, als preus contradictoris fixats durant el transcurs de les
obres, d’acord a allò previst en el present "Plec de Condicions Generals
d’Índole Econòmica" a aquests efectes, així com respecte a les Partides
Alçades i obres accessòries i complementàries.
Si les obres s’haguessin adjudicat per Concurs o Subhasta, serviran de base
per a la seva valoració els preus que figuren en el Pressupost del Projecte, en
les mateixes condicions expressades anteriorment per als preus de l’Oferta. Al
resultat de la valoració efectuada d’aquesta manera se li augmentarà el tant
per cent necessari per a l’obtenció del Pressupost de Contracta, i de la xifra
obtinguda es descomptarà la que proporcionalment correspongui a la baixa de
subhasta.
El número d’unitats que es consigni en el Projecte o en el Pressupost, mai
podrà servir de base a reclamacions de cap tipus.

Art. 029

Els pagaments s’efectuaran pel Propietari en els terminis prèviament establerts
i el seu import correspondrà, exactament, al de les certificacions d’obra
expedides per la DF. en virtut de les quals es verificaran aquelles.

Art. 030

En cap cas podrà, el Contractista, al·legant un retard en el pagament,
suspendre els treballs ni executar-los a un ritme inferior del que li correspongui,
d’acord al termini de finalització previst.

Art. 031

L’import de la indemnització que haurà d’abonar el Contractista per causes no
justificades d’un retard en el termini d’execució de les obres contractades serà
igual a l‘import de la suma de perjudicis materials causats per l’ impossibilitat
d’ocupació del local, degudament justificats.

Art. 032

El Contractista no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o
perjudicis ocasionats en les obres, només que en casos de força major. A
efectes d’aquest article, es consideraran com a tals, única i exclusivament els
que segueixen:
1) Els incendis causats per electricitat atmosfèrica.
2) Els danys produïts per terratrèmols.
3) Els produïts per vents huracanats, crescudes dels rius superiors a les
previsibles en la zona i sempre que existeixi constància inequívoca que per part
del Contractista s’han pres totes les mesures possibles, dins de les seves
possibilitats, per a evitar o atenuar els esmentats danys.
4) Els provinents del moviment del terreny on es construeixen les obres.
5) Les destrosses ocasionades violentament, a mà armada, en temps de
guerra, moviments sediciosos populars o robaments tumultuosos.
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La indemnització es referirà, exclusivament, a l’abonament de les unitats d’obra
ja executades o materials arreplegats en obra. En cap cas inclourà mitjans
auxiliars, maquinària o instal·lacions propietat del Contractista.

Art. 033

Només s’admetran millores d’obra en el cas que la DF. hagi ordenat, per escrit,
l’execució de nous treballs que millorin la qualitat dels contractats, així com la
dels materials i peces o aparells previstos en el Contracte. Tampoc s’admetran
augments d’obra en les unitats contractades, exceptuant errors en les
medicions del Projecte, si no és que la DF. Ordeni, també per escrit, l’ampliació
de les contractades.

Art. 034

El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant el termini
d’execució fins la recepció definitiva; la quantitat assegurada coincidirà, en
cada moment, amb el valor fixat pel Contracte, dels elements que estiguin
assegurats. L’import abonat, en cas de sinistre, per la companyia
asseguradora, s’ingressarà a nom del Propietari, de manera que, al seu càrrec,
s’aboni l’obra que es construïa a mesura que es va executant. El reintegrament
d’aquesta quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, a l’igual que la
resta de treballs de l’obra. En cap cas, excepte prèvia conformitat expressa del
Contractista feta en document públic, el Propietari podrà disposar d’aquest
import per a usos diferents dels de la reconstrucció de les partides sinistrades.
La infracció d’aquest punt serà motiu suficient per a que el Contractista pugui
rescindir el Contracte amb dret a la devolució de la Fiança, abonament íntegre
de les despeses i materials arreplegats, així com una indemnització equivalent
als danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat;
però solament en proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada
per la Companyia Asseguradora respecte als danys causats pel sinistre, que
seran taxats a aquest efecte per la DF.
En obres de reforma o reparació es fixarà prèviament la part de l’obra que ha
de ser assegurada i el seu valor, i en cas de no preveure’s res, s’entendrà que
l’assegurança comprendrà tota la part de l’edifici afectat per les obres.
Els riscos assegurats i Condicions que figuren en la pòlissa o pòlisses de
l’assegurança, els exposarà el Contractista, abans de contractar-los, al
Propietari amb l’objecte d’aconseguir la seva conformitat prèvia o les seves
objeccions.
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Art. 035

Si el Contractista, com es la seva obligació, no respecta la conservació de
l’obra durant el Termini de Garantia, i en el cas que el local no hagi estat
ocupat pel Propietari abans de la Recepció Definitiva, la DF., en representació
del Propietari, procedirà a disposar allò que sigui necessari per tal d’atendre a
la vigilància i neteja per a la seva bona conservació, abonant-se tot això per
part de la Contracta.
A l’abandonar el Contractista l’obra, ja sigui per la finalització dels treballs, ja
sigui per rescissió del Contracte, està obligat a desocupar-lo en el termini que
fixi la DF.
Després de la Recepció Provisional de les obres, i en el cas que la
conservació del local corri a càrrec del Contractista, no hi haurà de quedar cap
mena d’eines, utensilis i materials a part dels indispensables per a la seva
vigilància, neteja i per als treballs que falti executar.
En tot cas, estigui o no ocupat el local, el Contractista queda obligat a revisar i
repassar l’obra durant el termini expressat, procedint de la forma prevista en el
"Plec de Condicions Econòmiques".

Art. 036

La DF. es nega a l’arbitratge dels preus una vegada executada l’obra, en cas
de que els preus contractats no siguin posats en el seu coneixement abans de
l’inici de la mateixa.

Art. 037

El Contractista té l’obligació de disposar un vigilant permanent d’obres que
prestarà el seu servei d’acord a l’estipulat per la DF.
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CONDICIONS GENERALS D’ÍNDOLE LEGAL
Art. 038

Ambdues parts es comprometen, en les seves diferències, a l’arbitri
d’amigables componedors, designats, un d’ells pel Propietari, l’altre pel
Contractista i tres Enginyers Tècnics pel Col·legi Oficial corresponent, un dels
quals serà, forçosament, el Director d’obra. I en la darrera instància als
Tribunals de Justícia amb jurisdicció en el lloc on es realitza l’obra.

Art. 039

El Contractista és el responsable de l’execució de les obres en les Condicions
establertes en el Contracte i en els documents que componen el Projecte (la
Memòria no tindrà consideració de document del Projecte).
Com a conseqüència de tot això, estarà obligat a enderrocar i reconstruir tot
allò que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa el fet de que la
DF. hagués examinat i reconegut la construcció durant les obres, ni que les
hagin estat abonades les certificacions parcials.

Art. 040

El Contractista queda obligat al compliment de tots els preceptes legals
establerts o que s’estableixin durant l’obra, i a allò disposat en la Llei de
Contractes del Treball i a allò disposat en la Llei d’Accidents del Treball,
Subsidi Familiar i Assegurances Socials.

Art. 041

Aniran a càrrec del Contractista la tanca de l’obra i la vigilància del solar, tenint
cura de la conservació dels llindars i vigilant que per part dels propietaris de les
finques contigües no es realitzin, durant les obres, actes que modifiquin la
Propietat. Tota observació referent a aquest punt serà posada immediatament
en coneixement de la DF.
El Contractista és el responsable de tota falta relativa a la Policia Urbana i a les
Ordenances Municipals vigents en la localitat on s’emplaci l’obra.

Art. 042

En cas d’accidents ocorreguts als operaris amb motiu i en l’exercici dels
treballs per a l’execució de les obres, el Contractista s’atindrà a allò disposat, a
aquest respecte, en la legislació vigent, essent en tot cas, l’únic responsable
del seu incompliment i sense que, per cap concepte pugui quedar afectada la
Propietat per responsabilitat en qualsevol aspecte.
El Contractista queda obligat a adoptar totes les mesures de seguretat que les
disposicions vigents preceptuen per a evitar, en la mesura que sigui possible,
accidents als obrers o als vianants, no solament en les bastides sinó en tots els
punts perillosos de l’obra.
Dels accidents o perjudicis de qualsevol tipologia que, per no complir el
Contractista allò legislat sobre la matèria, poguessin ocórrer, aquest serà l’únic
responsable o sinó els seus representants en l’obra, ja que es considera que
en els preus contractats estan incloses totes les despeses repercutides per tal
de complir totes les disposicions legals.
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Art. 043

El Contractista serà el responsable de tots els accidents que, per inexperiència
o descurança succeïssin, tant en el edifici on s’executen les obres com en els
contigus. Aniran, per tant, al seu càrrec, l’abonament de les indemnitzacions a
qui correspongui, i quan això succeís, de tots els danys i perjudicis que es
poguessin ocasionar en les operacions d’execució de les obres. El contractista
serà únic responsable davant els Tribunals dels accidents que pogueren
ocórrer.
El Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents
sobre la matèria, devent exhibir, quan li fos requerit, el justificant del
compliment.

Art. 044

El pagament d’impostos o arbitris, en general municipals o d’altre origen, sobre
tanques, il·luminació, etc., l’abonament dels quals hagi de fer-se durant el
termini d’execució de les obres i que, per concepte, és inherent als propis
treballs que es realitzen, aniran a càrrec del Contractista, sempre que en les
Condicions Particulars del Projecte no s’estipuli lo contrari. Malgrat això, al
Contractista, haurà de reintegrar-se-li l’import de tots aquells conceptes que
consideri justificats.

Art. 045

Es consideraran causes suficients de rescissió del Contracte les que, a
continuació, s’assenyalen:
1) La mort o incapacitat del Contractista.
2) La fallida del Contractista.
En els dos casos anteriors, si els hereus s’ofereixen a continuar les
obres en les mateixes Condicions estipulades en el Contracte, el Propietari
podrà acceptar o rebutjar l’oferta sense que, en aquest últim cas, tinguin aquells
dret a indemnització.
3) Les alteracions del Contracte per les causes següents:
- La modificació del Projecte, de forma que representi alteracions importants, a
judici de la DF. i en qualsevol cas, sempre que la variació del Pressupost
d’Execució, com a conseqüència d’aquestes modificacions, representi en més
o en menys el 40%, com a mínim, d’alguna de les unitats del Projecte
modificades.
- La modificació d’unitats d’obra, sempre que aquestes modificacions
representin variacions, en més o en menys del 40%, com a mínim, d’alguna de
les unitats del Projecte modificades.
4) La suspensió de l’obra iniciada i, en tot cas, sempre que per causes alienes
al Contractista, no s’iniciï l’obra adjudicada dins del termini de 3 mesos, a partir
de la data d’adjudicació. En aquest cas la devolució de la fiança serà
immediata.
5) La suspensió de l’obra iniciada, sempre que el termini de suspensió hagi
excedit d’un any.
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6) No començar, el Contractista, els treballs dins del termini assenyalat en les
Condicions Particulars del Projecte.
7) L’incompliment de les Condicions del Contracte, quan impliqui descurança o
mala fe, amb perjudici dels interessats en l’obra.
8) L’acabament del termini d’execució de l’obra, sense que aquesta s’hagi
acabat.
9) L’abandonament de l’obra, sense causa justificada.
10) La mala fe en l’execució dels treballs.

Art. 046

En tots aquells casos previstos en aquest Plec de Condicions, serà obligat el
compliment del previst en el “Pliego Oficial de Condiciones Técnicas del
Ministerio de la Vivienda” de 4 de juny de 1973, així com el “Pliego de clausulas
administrativas generales para la contratación de obras del Estado” de 31 de
desembre de 1970.
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CONDICIONS GENERALS D’ÍNDOLE TÈCNICA
Art. 047

Tots els treballs o materials utilitzats compliran allò disposat en la "Resolució
General per a la Construcció" de 31 d’Octubre de 1966.

Art. 048

En tots els treballs que es realitzin en l’obra s’observaran, i l’encarregat serà el
responsable de fer-les complir el "Reglament de Seguretat en la Indústria de la
Construcció" aprovat el 20 de Maig de 1952 i les Ordres Complementàries de
19 de Desembre de 1953 i 23 de Setembre de 1966, lo disposat en
l’”Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball", aprovada per Ordre
de 9 de Març de 1971, la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscs
Laborals i el Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

Art. 049

El replanteig de les obres serà realitzat per la DF. de l’obra.

MOVIMENT DE TERRES
Art. 050

El Moviment de Terres es realitzarà d’acord a les rasants que figuren en els
Plànols de Projecte i les que determini, en el seu cas, la DF. de l’obra.

Art. 051

El Contractista adoptarà, en l’execució dels desmonts i buidats, l’organització
que consideri oportuna, sempre que estigui previst en la Norma Tecnològica de
la Construcció NTE-ADV/1976, essent necessària l’autorització expressa de la
DF. per a la utilització de qualsevol altre procediment. En qualsevol cas, si el
sistema fos, a judici de la DF., tan viciós que pogués comprometre la seguretat
dels operaris o de l’obra, o bé impossibilitar la finalització de les obres en el
termini fixat, podrà prescriure i ordenar el ritme i organització que s’ha de
seguir.

Art. 052

Les excavacions profundes, pous i, en general, aquelles que s’executen en
Condicions d’especial dificultat, seran objecte d’instruccions precises de la DF.,
sense les quals no podran ser executades pel Contractista.

Art. 053

Serà causa directa de responsabilitat del Contractista, la falta de precaució en
l’execució i enderroc de desmonts, així com dels danys i accidents que
poguessin ocórrer.

Art. 054

El Contractista assumeix l’obligació d’executar aquests treballs, atenent-se a la
seguretat de les vies públiques i de les construccions contigües i accepta la
responsabilitat dels danys que puguin produir-se per no prendre les degudes
mesures de precaució, no atendre les indicacions de la DF. o per errònia o
defectuosa execució dels treballs indicats.

Art. 055

Les superfícies de terrenys que hagin de ser terraplenats, quedaran netes
d’arbres, matolls o terra vegetal.

Art. 056

COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
AGRÍCOLES I FORESTALS DE
CATALUNYA
Demarcació: Girona

No es permetrà el reompliment amb terres de detritus, ni amb escombraries
procedents de l’enderroc.

VISAT: 2017/330052
Juliol 2017

Data: 24/07/2017
Col·legiat: 3909 - Mallol i Nabot, Carles
Tipus de treball: Projecte
Localització: Vilademuls
Peticionari: Xavier Torrent Monguix

82

Plec de Condicions

Promotor: Xavier Torrent

Art. 057

El terraplenat s’efectuarà per tongades, en cap cas superiors a 25 cm. de
gruixuda; cada tongada serà convenientment trepitjada.

Art. 058

S’haurà d’efectuar els apuntalaments necessaris per a garantir la seguretat
dels operaris, essent el Contractista el responsable dels danys causats per no
prendre les degudes precaucions.

Art. 059

Tots els elements de les rases i pous quedaran perfectament refinats i els fons
anivellats i nets.

Art. 060

Són a compte del Contractista, la conservació en perfectes condicions i la
reparació, en el seu cas, de totes la avaries de qualsevol tipus, causades per
les obres de moviment de terres, en les conduccions públiques o privades
d’aigua, gas, electricitat, telèfon, sanejament. S’haurà de muntar una vigilància
especial per a que les canalitzacions siguin descobertes amb les degudes
precaucions i, una vegada a l’aire, penjades transversalment a l‘eix de la rasa i
salvant tota l’amplada de la mateixa.

Art. 061

El Contractista serà el responsable de qualsevol error en l’alineació, havent de
refer, al seu càrrec, tota l’obra feta indegudament.

Art. 062

Per a l’execució del Projecte de la cimentació, es realitzaran, a compte del
Propietari, els sondejos, pous o assajos necessaris per a la determinació de les
característiques del terreny i la tensió de treball a la que pot ser sotmès.

CIMENTS
Art. 063

Les soleres i les rases de cimentació tindran les seccions que indiqui la DF. La
cota de profunditat serà la indicada en els Plànols del Projecte o la que
s’assenyali posteriorment per escrit.

Art. 064

No es reomplirà cap rasa o pou de cimentació, fins que el Contractista rebi
l’ordre de la DF.

Art. 065

El formigó en massa de la cimentació estarà constituït per morter de ciment,
arena neta i grava, d’acord a una dosificació que garanteixi la consecució del
formigó denominat H-150 i d’acord a l’especificat en els articles 67 i següents
d’aquest "Plec de Condicions".

Art. 066

Amb objecte d’evitar les humitats per capilaritat, es barrejarà, junt amb el
morter, un impermeabilitzant en les tongades pròximes al paviment de la Planta
de la nau o de les Fosses, si existissin.

Art. 067

Les cimentacions especials, com els pilotatges, plaques continues armades,
encara que no estiguin previstes en el Projecte, poden ser ordenades per la
DF. de l’obra si, a la vista de les característiques del terreny excavat, les
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FORMIGONS
Art. 068

A més a més de les especificacions que s’indiquen a continuació, són
d’observància obligada totes les normes i disposicions que exposa la
"Instrucció per al Projecte i Execució d’obres de Formigó en Massa i Armat"
(EH-91), aprovades per la Presidència del Govern. En cas de dubte o
contraposició de criteris, es faran efectius els que de la Instrucció interpreti la
DF. de l’obra.
Respecte al tipus, qualitat, dosificació i control dels diferents tipus de formigó,
per als diferents elements de l’obra, es seguiran les indicacions del quadre de
característiques adjunt al present Plec de Condicions.

Art. 069

CIMENTS UTILITZABLES. El ciment utilitzat podrà ser qualsevol dels que es
defineixen en el "Plec de Prescripcions Tècniques per a la Recepció de
Ciments", amb la condició que sigui d’una categoria no inferior a la 350 i
satisfaci les Condicions que en el citat Plec es prescriuen. A més a més, el
ciment haurà de ser capaç de proporcionar al formigó, les qualitats que
s’exigeixen a aquest en el mencionat article 10 de la mencionada Instrucció EH91.

Art. 070

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE DEL CIMENT. Es farà d’acord a
l’estipulat en l’article 5.2 de la Instrucció EH-91, insistint en lo referent a l‘envàs,
que serà el d’origen, i en l’emmagatzematge en llocs ventilats i aïllats d’humitat.

Art. 071

AIGUA. No podrà contenir substàncies nocives per a la presa del formigó o que
alterin prejudicialment les característiques del mateix. S’analitzarà abans de ser
utilitzada si no és potable, i també encara que ho fos, si es sospita de la seva
idoneïtat. Complirà les especificacions determinades en l’article 6 de la
Instrucció EH-91.

Art. 072

ÀRIDS. Les arenes i graves que s’utilitzen hauran de complir les
especificacions determinades per l’article 7 de la norma EH-91 i, en general,
les següents:
1) No es descompondran per l’efecte dels agents atmosfèrics.
2) No contindran substàncies que perjudiquin al formigó o alterin el procés de
la presa, com per exemple argiles, fangs, carbons, escòries de alts forns,
productes que continguin sofre o matèries orgàniques.

COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
AGRÍCOLES I FORESTALS DE
CATALUNYA
Demarcació: Girona

VISAT: 2017/330052
Juliol 2017

Data: 24/07/2017
Col·legiat: 3909 - Mallol i Nabot, Carles
Tipus de treball: Projecte
Localització: Vilademuls
Peticionari: Xavier Torrent Monguix

84

Plec de Condicions

Promotor: Xavier Torrent

3) El tamany màxim de l’àrid no serà mai superior a la quarta part de la
dimensió mínima de l’element que s’executi, ni superior a la separació entre
barres de l’armadura, si la tingués, podent, en tot cas, admetre’s el 10%
d’elements de major dimensió que aquesta separació.
4) Tindran resistència no inferior a la exigida al formigó.
Art. 073

DOSIFICACIÓ. Es podran seguir els valors de dosificació indicats en els
quadres de l’Annex 6 de la Instrucció EH-91, d’acord a les especificacions en el
mencionat Annex i en els articles 14, 15, 62 i 63 de la Instrucció.
Si en els Plànols d’Estructura del Projecte no s’especifica lo contrari, les
dosificacions que s’utilitzaran en les sabates, pilars, jàsseres i plaques de
voladissos i lloses d’escala, seran per metre cúbic de formigó, les que en el
quadre següent de característiques del present Plec s’especifiquen.
Es toleraran diferències en la dosificació del 3% per al ciment i del 5% per a la
resta d’àrids i per a la relació aigua-ciment.

Art. 074

AMASSAT. L’amassat es realitzarà a màquina, per a la qual cosa es disposarà,
com a mínim, d’una formigonera corrent que voltegi a 40 revolucions per
minut..

Art. 075

CONTROL DEL FORMIGÓ. Serà preceptiu el compliment d’allò que, en cada
cas, s’especifica en la Instrucció EH-91, d’acord amb els nivells definits en el
Quadre de Característiques adjunt.
Les següents dades d’interès general no eximeixen del compliment de la
Instrucció EH-91 en la seva totalitat.
El Control de Consistència mitjançant Con Abrams és sempre preceptiu.
CONSISTÈNCIA ASSENTAMENT (cm.) COMPACTACIÓ
Seca
Plàstica
Tova
Fluida
Líquida

0-2
3-5
6-9
9 - 15
16

+ Vibrat
Vibrat
Piconat
Piconat
-

CONTROL DE RESISTÈNCIA:
1) Assajos Previs: A realitzar en el Laboratori.
2) Assajos Característics: A realitzar abans de l’inici del formigonat. Preceptius
excepte en el cas d’indicació expressa de la DF. o utilitzant formigó de central.
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3) Assajos de Control: Preceptius sempre durant l’execució de les obres.
C1 NIVELL REDUÏT:
* Resistència Característica màxima: 150 Kg./cm2.
* Mínim de 300 Kg. de ciment P-350 Kg./m3.
* Coeficient de Minoració del Formigó, c: 1,70.
C2 NIVELL NORMAL:
* Resistència Característica màxima: 250 Kg./cm2.
* Número mínim de provetes per a assaig, N=1.
* Número mínim de provetes trencades en cada sèrie, n=3.
* Coeficient de Minoració del Formigó, c: 1,50.
C3 NIVELL INTENS:
* Solament per indicació de la DF.

Art. 076

CONTROL DE L’ACER.
NIVELL REDUIT:
* Coeficient de Minoració de l’Acer, s: 1,2.
* Dos controls de diàmetre per partida.
* Dos controls d’escletxes i fissures en les patilles.
NIVELL NORMAL:
* Coeficient de Minoració de l’Acer, s: 1,15.
* Certificat de Garantia de les Característiques Mecàniques de cada partida.
* Especificacions de l’Article 66.3 de la EH-91.
NIVELL INTENS:
* Coeficient de Minoració de l’Acer, s: 1,10.
* Certificat de Garantia de les Característiques Mecàniques de cada partida.
* Especificacions de l’Article 66.4 de la EH-91.

Art. 077

ARMADURA. No haurà de presentar defectes que disminueixin la seva secció
en més d’un 3%.
En l’obra es realitzarà una prova en fred, que consistirà en doblegar una barra
sobre un altra del doble de diàmetre que la que s’assaja, fins girar 180º sense
que apareguin escletxes ni fissures.

Art. 078

MANIPULACIÓ DE LES ARMADURES. Les armadures es doblegaran en fred
per a diàmetres inferiors a 25 mm., i en calent les superiores a aquest límit.
S’evitarà recalentar les barres, així com que es refredin de forma sobtada.
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ANCORATGE. Els ancoratges de les barres llises que treballin exclusivament a
compressió es realitzaran per patilla. En els demés casos les barres s’anclaran
per ganxos.
La patilla normal per a barres llises estarà formada per una semicircumferència
de radi interior igual a 2,5 diàmetres amb una prolongació recta igual a 2
diàmetres.
Els ancoratges de barres d’alta adherència, treballant a tracció o a compressió,
es realitzaran, preferentment, per prolongació recta, encara que poden utilitzarse igualment patilles. Pel que fa a l’ancoratge per ganxo, solament es permet
en el cas de que les barres treballin a tracció. El ganxo normal per a barres
d’alta adherència, està format per una semicircumferència de radi interior igual
a 3,5 diàmetres, amb una prolongació recta igual a 2 diàmetres. La patilla
normal per a barres de gran adherència, estarà formada per 1/4 de
circumferència de radi interior igual a 3,5 diàmetres amb una prolongació recta
igual a 2 diàmetres.
En qualsevol cas les longituds pràctiques dels ancoratges que s’han d’adoptar
s’ajustaran a allò prescrit en la "Instrucció per al Projecte i Execució d’obres de
Formigó en Massa i Armat".
S’evitaran els ferros doblegats a tracció en les parts còncaves de la
construcció, utilitzant-se, en aquests casos, barres rectes enclavades en la
zona de compressió.
UNIONS. Es realitzaran en el mínim número possible i sempre segons les
normes fixades per la Instrucció EH-91, essent condicions mínimes exigides
per a barres llises, si no es justifiquen altres, segons la Instrucció, que el
solapament de les barres sigui d’una longitud 40 vegades el seu diàmetre,
doblant en ganxo els seus extrems i lligant-los amb filferro o soldant-los.
Quan es tracti de barres d’alta adherència, la longitud del solapament serà de
30 diàmetres, si no es justifica una altra menor en funció de les normes de la
Instrucció.
En cas de realitzar la unió per soldadura, en barres d’alta adherència, s’haurà
d’observar atentament les normes de la Instrucció. Mai s’utilitzarà aquest
sistema sense l’autorització de la DF.

Art. 081

SEPARACIONS. La separació de les armadures paral·leles entre sí, serà
superior al seu diàmetre i sempre superior a 1 cm.
La separació de les armadures a la superfície del formigó serà, com a mínim,
igual al diàmetre de la barra i, en cap cas, inferior a 2 cm.; en pilars, jàsseres i
plaques de voladís, de 1,5 cm., i en sabates i plaques de cimentació, 5 cm.

Art. 082

Totes les armadures, abans de procedir a l’aportació del formigó, es netejaran
amb un raspall de filferro, si el seu aspecte ho aconsella.

Art. 083

ENCOFRATS. Seran de fusta o de qualsevol material suficientment rígid.
Hauran de desmuntar-se amb facilitat i sense perill per a la construcció,
recolçant-se sobre taulons i puntals que serveixin per a mantenir la seva
posició sobre falques, caixes d’arena o altres sistemes que facilitin el seu
desencofrat.
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Art. 084

Hauran de ser el suficientment resistents per a suportar l’impuls del formigó,
així com les càrregues accidentals produïdes durant la seva execució.
És necessari, en les jàsseres horitzontals, donar als encofrats, la corresponent
contrafletxa.

Art. 085

Els fons de les bigues quedaran perfectament horitzontals i les cares laterals
perfectament verticals, formant angles rectes respecte a aquelles. De la
mateixa manera quedaran perfectament anivellats els fons dels forjats.

Art. 086

Les superfícies internes es netejaran i humitejaran abans de l’abocament del
formigó. És convenient, en els encofrats de bigues i pilars, deixar una obertura
en la part inferior, amb la finalitat de facilitar la seva neteja, que es tancarà
abans de formigonar.

Art. 087

FORMIGONAT. No es formigonarà cap element fins que la DF. hagi donat la
seva aprovació a la col·locació de les armadures i execució dels encofrats.

Art. 088

El formigó es vessarà en els motlles immediatament després de la seva
confecció; i removent-lo abans de la seva utilització, si hagués transcorregut
algun temps des de la seva preparació, procurant que no es disgreguin els
seus elements durant l’abocament.

Art. 089

Sota cap concepte s’utilitzarà un formigó després d’iniciat el seu punt de presa.
Pot suposar-se que aquest s’ha iniciat després d’una hora a l’estiu i dues a
l’hivern, després de la seva confecció.

Art. 090

El formigó es remourà suaument per mitjà de barres, sempre per tongades en
les que la altura dependrà de l’element a formigonar.

Art. 091

Es preveuran les juntes de formigonat de manera que quedin en els punts més
favorables des del punt de vista estètic.

Art. 092

Abans de rependre el formigonat es netejarà la superfície de la junta, rascantla primer i netejant-la després. Per a aquesta última solució s’utilitzarà una
barreja de ciment i aigua.

Art. 093

Es suspendrà el formigonat, en cas de no adoptar-se mesures extraordinàries,
sempre que es prevegi que dins les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambient per sota dels 0 graus Centígrads, lo qual sol produir-se si
a les 9 del matí (hora solar) la temperatura és inferior als 4 graus o inferior a 2
graus a qualsevol hora del dia.
Es suspendrà també el formigonat, si la temperatura ambient supera els 40
graus Centígrads. Per a l’adequat control de la temperatura, durant la fase de
formigonat, es col·locarà en l’obra, un termòmetre de màxima i mínima.

Art. 094

Durant els primers dies, després del formigonat, es protegiran els elements
executats, dels raigs solars i del vent, els quals solen produir el ressecament
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Art. 095

FORMIGÓ PREFABRICAT. Les seves característiques (uniformitat, volum dels
àrids, consistència, resistència característica,..), matèries primeres utilitzades,
fabricació, amassat, transport, subministre, entrega i recepció, estaran d’acord
amb l’indicat en la "Instrucció per a la Fabricació i Subministre de Formigó
Prefabricat", aprovada per Ordre de 5 de Maig de 1972 i del 10 de Maig de
1973.
El Contractista, durant la descàrrega del formigó, prendrà les mostres
necessàries per a realitzar els assajos que indiqui la DF. de l’obra. Si aquesta
no especifica un altra cosa es prendrà, almenys, una mostra de cada entrega
per a realitzar un assaig de trencadura als 7 dies, així com la determinació de
la resistència de la massa, en funció de l’assentament en el Con Abrams. Els
resultats dels assajos es comunicaran a la DF. en el termini de 24 hores.

Art. 096

DESENCOFRAT. El desencofrat no haurà de realitzar-se fins que el formigó
s’hagi endurit el suficient com per a suportar el triple de la càrrega a la que
quedi sotmès al desencofrar-lo.

Art. 097

Pot prendre’s com indicació, per a un formigó de tipus corrent:
- Encofrats laterals de bigues i pilars................ 9 dies
- Encofrats de sòls......................................…… 10 dies
- Fons de bigues i forjats…................................ 21 dies
Aquests terminis s’entenen amb temperatures mínimes superiors als 5 graus
Centígrads; per a temperatures menors es prolongarà prudencialment el
termini de desencofrat.
També es prorrogaran aquests terminis, fins a dues vegades, per a elements
de gran llum o grans dimensions.

Art. 098

Es deixaran suports de reserva, que es correspondran en els diferents pisos
una vegada efectuada la resta del desencofrat, durant 14 dies si el formigó es
de ciment corrent i 7 dies si és amb formigó de ciment d’alta resistència.

Art. 099

Es disposaran barnilles, resolutes amb taulons o barres el suficientment
rígides, en els contorns de les façanes i patis a la altura de cada pis, fins que
s’hagin començat a pujar les parets de tancament. De no fer-ho així, el
Contractista serà l’únic responsable de qualsevol accident que pugui ocasionar
aquest incompliment.

Art. 100

ADDICIONS. Podrà autoritzar-se la utilització de qualsevol tipus d’additius,
sempre que es justifiqui, mitjançant els assajos oportuns, que la substància
agregada en les proporcions previstes, produeixi l’efecte desitjat, sense
pertorbar excessivament les restants característiques del formigó ni presentar
un perill per a les armadures.
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TREBALLS DE PALETA
Art. 101

TANCAMENTS I TABICS. Tots ells seran perfectament verticals i ben alineats
horitzontalment. En els paraments de paret doblada, s’encadenaran ambdós
murs creuant les peces d’un a l’altre, tenint especial cura en que la massa d’un
no carregui sobre l’altre; aquesta operació es farà creuant, almenys, quatre
peces per metre quadrat, podent substituir-se aquest sistema per un altre que,
a judici de la DF. ofereixi una garantia suficient, com gafes de ferro, etc.
En l’execució dels tabics, les dos últimes filades es col·locaran amb pasta de
guix.

Art. 102

REVESTIMENTS. Els revestiments exteriors de façana portaran material
hidrofugant. Es tindrà una especial precaució en la preparació de morters per a
aquesta classe d’operacions, utilitzant sempre ciment Portland, en quantitat
suficient per a evitar tota classe de penetracions d’humitat, i en el moment
d’estendre la pasta s’humitejarà al parament i es projectarà el morter lo més
violentament possible, actuant amb rapidesa i removent bé la massa cada cinc
o sis palades, utilitzant un morter molt fluid.
Aproximadament un quart d’hora després d’haver realitzat les operacions
mencionades, s’aplicaran dos lletades de ciment.

Art. 103

En cap cas s’utilitzarà, per a la confecció de morters, arena procedent del
matxuqueix de terrossos argilosos amb el pretext de suavitzar la massa. En tot
cas, la DF. es reserva el dret d’admetre la barreja que estimi oportuna, prèvia
consulta per part del Contractista.

Art. 104

En l’execució de les restants partides de paleta, es seguirà l’estrictament
assenyalat en el Pressupost, atenent-se a les indicacions de la DF.

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Art. 105

La Instal·lació Elèctrica i els conductors empleats, es regiran pel "Reglament
Electrotécnic de Baixa Tensió", aprovat per Decret 2413/1973 de 20 de
Setembre i les Normes i Ordres Complementàries dictades fins a la data pel
Ministeri de Indústria.
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IMPERMEABILITZACIONS
Art. 106

Les impermeabilitzacions de cobertes amb materials bituminosos es farà
d’acord amb les especificacions de la Norma Bàsica NBE-QB/90, sense que es
puguin utilitzar altres productes que no tinguin el corresponent Document
d’Idoneïtat Tècnica.

ALTRES CONDICIONS GENERALS
Art. 107

La DF. no serà responsable, davant l’entitat propietària, de la demora dels
organismes competents en la tramitació del Projecte ni en el retard de la seva
aprovació. La gestió d’aquesta tramitació es considera aliena a la DF.
L’ordre de l’inici de les obres serà indicada pel Propietari, el qual respondrà si
no es disposa dels permisos corresponents.

Art. 108

En el cas que l’obra, en qualsevol de les seves fases, es realitzi per
administració, cada gremi serà responsable de l’immediatament anterior, és a
dir, si un gremi qualsevol requereix, per a realitzar el seu treball, que l’obra hagi
estat executada fins el moment de realitzar el seu treball en unes determinades
condicions, no haurà d’iniciar el seu treball fins que no consideri que l’anterior
ha estat executada en aquestes condicions. En el moment en que comenci a
realitzar el seu treball, si aquest resulta mal executat, serà l’únic responsable.

Art. 109

En cas de possibles contradiccions o omissions entre o algun dels documents
del Projecte, prevaldrà la que generi una major qualitat en la construcció (o
sigui, més gruixuda, major resistència dels materials), a excepció d’ordre
donada per escrit per la DF.

Art. 110

La Contracta, tant si coincideix en ser la mateixa empresa promotora, com si
no ho és, realitza el seu treball directament amb el Propietari o Promotor sense
intervenció de la DF., haurà de fer entrega a la mateixa de totes i cadascuna de
les liquidacions que entregui al Propietari, estiguin o no incloses en les
certificacions redactades per la DF., així com els preus de les unitats d’obra i
de les modificacions que acordessin ambdues parts durant el transcurs de
l’execució de l’obra.
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CONDICIÓ FINAL
Art. 111

Els documents del Projecte redactats per l’Enginyer Tècnic Agrícola que els
subscriu, així com el conjunt de Normes i Condicions que figuren en aquest
Plec de Condicions, i també les que, d’acord amb aquest siguin d’aplicació en
el "Plec General de Condicions Vàries de l’Edificació", constitueixen el
Contracte que determina i regula les obligacions i drets de cada una de les
parts contractants, les quals s’obliguen a dirimir totes les divergències que, fins
el seu total compliment, poguessin sorgir, per mitjà d’amigables componedors, i
preferentment per l’Enginyer Tècnic Agrícola autor d’aquest treball o, en el seu
defecte, pels tècnics designats pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics
Agrícoles de Catalunya.

Girona, juliol de 2017.

CARLES Firmado
digitalmente por
MALLOL
MALLOL CARLES
NABOT
Fecha: 2017.07.23
NABOT 10:19:31 +02'00'
L’ Enginyer Tècnic Agrícola:
Carles Mallol Nabot
Nº de col·legiat: 3.909
del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya
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Nº

Promotor: Xavier Torrent

Designació de l’obra

Parts Llarg Ample

Alt

Parcials

Totals

Unit

CAPÍTOL I. MOVIMENT
DE TERRES

M2 de sòl esbrossat i
netejat
per
medis
mecànics, fins a 10 cm
de profunditat, inclòs p.p.
1.1.
de
mitjans
auxiliars
sense càrrega sobre
camió ni transport a
abocador.
0

0

0

0
0

M2

0,00

M3

2,048

M

M3 d’excavació de rases
a màquina fins a 1m de
profunditat, en terreny
1.2. fluix, inclòs p.p. de
mitjans auxiliars i sense
càrrega sobre camió ni
transport a abocador.
Laterals
Frontals

0
0

0
0

0
0

0
0

0,00
0

M3 d’excavació de pous
a màquina fins a 0,80 m
de profunditat, en terreny
1.3. fluix, inclòs p.p. de
mitjans auxiliars i sense
càrrega sobre camió ni
transport a abocador.
4
0

juliol 2017

0,8
0

0,8
0

0,8
0

2,048
0

3
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Amidaments

Nº

Designació de l’obra

Promotor: Xavier Torrent

Parts Llarg Ample

Alt

Parcials

Totals

Unit

CAPÍTOL II.
FONAMENTS

M3 Formigó de neteja en
pous Ha-25 i de 22
Kg/m3 de ferro.,
2.1. consistència tova, abocat
per mitjans manuals,
vibrat, curat i col·locat
segons EHE.
4

M3 Formigó armat HA –
25/B/20/IIa,
de
25
N/mm2.,
consistència
tova, Tmáx. 40 mm., per
ambient humitat alta,
2.2. elaborat en central per
pous
i
rases
dels
fonaments,
inclosa
armadura (22 kg/m3.),
abocat
per
mitjans
manuals, vibrat, curat i
col·locat segons EHE.
Riostres
Pous

juliol 2017

1
1

0,8

0,8

0,8

Igual a medició 1.2.
Igual a medició 1.3.

2,048
3

2,048

M

2,048

M

0
2,048
3
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Amidaments

Nº

Promotor: Xavier Torrent

Designació de l’obra

Parts

Llarg

Ample

Alt

Parcials Totals Unit

CAPÍTOL III.
ESTRUCTURA.
ML de pilar metal.lic,
d’altura màxima 4,5 m.
Inclòs p.p. de encofrat,
desencofrat, abocat,
vibrat, curat i armadures,
3.1.
amb ajuda de grua
telescòpica sobre camió
per muntatge, aplomat,
muntatge, totalment
acabat.
Laterals cara
est

12

4,5

54
54 ML

ML de cavallets IPE
metal.lics 10,90 m de
llum, inclòs p.p. amb
3.2.
ajuda
de
grua
telescòpica sobre camió
per muntatge, aplomat.
12

10,9

130,8
130,8 ML

ML de bigueta Z 175x3
de 5,70 m de llum, inclòs
3.3. p.p. amb ajuda de grúa
telescòpica sobre camió
per muntatge.
Z 175x3 de 6 m

6

5,7

34,2
34,2 ML

juliol 2017
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Nº

Designació de l’obra

Promotor: Xavier Torrent

Parts Llarg Ample

Alt

Parcials

Totals

Unit

CAPÍTOL IV.
TANCAMENTS.
4.1. Parets de bloc
Unitats

1

10

0,2

4

40
40

M2

CAPÍTOL V. COBERTA.

M2 de coberta amb
planxa sandvitx de color
verd. sobre corretges
(incloses),
i/p.p.
de
cavallets, llimes, remats,
5.1. solapaments, accessoris
de fixació, juntes de
estanqueïtat,
mitjans
auxiliars i elements de
seguretat,
totalment
instal·lada.
1

30

11

330
330 M2

CAPÍTOL VI.
PAVIMENTS.

La
nau
projectada
6.1. disposa de paviment de
0.15 cm de gruix (fossa)
0

0

0

0
0 M2
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Quadre de preus

Designació de l’obra

Nº

Promotor: Xavier Torrent

Preus en
xifra

Preus en lletra

CAPÍTOL I. MOVIMENT DE TERRES

M2 de sòl esbrossat i netejat per medis
mecànics, fins a 10 cm de profunditat,
1.1. inclòs p.p. de mitjans auxiliars sense
càrrega sobre camió ni transport a
abocador.
Zero euros amb trenta-sis
cèntims

0,36

Cinc euros amb cinquanta-vuit
cèntims

5,58

Cinc euros amb noranta-cinc
cèntims

5,95

M3 d’excavació de rases a màquina fins a
1m de profunditat, en terreny fluix, inclòs
1.2.
p.p. de mitjans auxiliars i sense càrrega
sobre camió ni transport a abocador.

M3 d’excavació de pous a màquina fins a
0,80 m de profunditat, en terreny fluix,
1.3. inclòs p.p. de mitjans auxiliars i sense
càrrega sobre camió ni transport a
abocador.
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Designació de l’obra

Nº

Promotor: Xavier Torrent

Preus en
xifra

Preus en lletra

CAPÍTOL II. FONAMENTS

M3 Formigó de neteja en pous Ha-25 i de
22 Kg/m3 de ferro., consistència tova,
2.1.
abocat per mitjans manuals, vibrat, curat i
col·locat segons EHE.
Cinquanta-dos euros amb un
cèntim

52,01

Noranta-un euros amb
cinquanta-nou cèntims

91,59

25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistència
tova, Tmáx. 40 mm., per ambient humitat
alta, elaborat en central per pous i rases
2.2.
dels fonaments, inclosa armadura (22
kg/m3.), abocat per mitjans manuals,
vibrat, curat i col·locat segons EHE.

98

juliol 2017

COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
AGRÍCOLES I FORESTALS DE
CATALUNYA
Demarcació: Girona

VISAT: 2017/330052
Data: 24/07/2017
Col·legiat: 3909 - Mallol i Nabot, Carles
Tipus de treball: Projecte
Localització: Vilademuls
Peticionari: Xavier Torrent Monguix

Quadre de preus
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Nº

Promotor: Xavier Torrent

Preus en
xifra

Preus en lletra

CAPÍTOL III. ESTRUCTURA.

ML de pilar metal.lic, d’altura màxima 4,5
m. Inclòs p.p. de encofrat, desencofrat,
abocat, vibrat, curat i armadures, amb
3.1.
ajuda de grua telescòpica sobre camió per
muntatge, aplomat, muntatge, totalment
acabat.
Vuitanta-nou euros amb
setanta-cuatre cèntims

89,74

Cinquanta-sis euros amb nou
cèntims

56,09

Cinc euros amb quaranta
cèntims

5,4

ML de cavallets IPE metal.lics 10,90 m de
llum, inclòs p.p. amb ajuda de grua
3.2.
telescòpica sobre camió per muntatge,
aplomat.

ML de bigueta Z 175x3 de 5,70 m de llum,
3.3. inclòs p.p. amb ajuda de grúa telescòpica
sobre camió per muntatge.

99

juliol 2017

COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
AGRÍCOLES I FORESTALS DE
CATALUNYA
Demarcació: Girona

VISAT: 2017/330052
Data: 24/07/2017
Col·legiat: 3909 - Mallol i Nabot, Carles
Tipus de treball: Projecte
Localització: Vilademuls
Peticionari: Xavier Torrent Monguix

Quadre de preus

Designació de l’obra

Nº

Promotor: Xavier Torrent

Preus en
xifra

Preus en lletra

CAPÍTOL IV. TANCAMENTS.

4.1.

ML Subministra i col·locació de mur de
bloc de 6 m d’alt.
Dos cents cinquanta- cinc
euros

255

Tretze euros amb noranta-un
cèntims

13,91

Nou euros amb cinquanta-cinc
cèntims

10,5

CAPÍTOL V. COBERTA.

M2 de coberta amb planxa sandvitx de
color verd. sobre corretges (incloses),
i/p.p. de cavallets, llimes, remats,
5.1. solapaments, accessoris de fixació, juntes
de estanqueïtat, mitjans auxiliars i
elements
de
seguretat,
totalment
instal·lada.

CAPÍTOL VI. PAVIMENTS.

M2 de paviment de formigó armat de 15
cm. de gruix, realitzat amb formigó HA6.1. 200, de central, i/ abocat, curat, col·locat i
armat amb # 15x15/6, p.p. de juntes i
fratassat.
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Pressupost general

Promotor: Xavier Torrent

Preus en
xifra

Designació de l’obra

Nº

CAPÍTOL I. MOVIMENT DE TERRES

M2 de sòl esbrossat i netejat per medis mecànics, fins a 10 cm de
1.1. profunditat, inclòs p.p. de mitjans auxiliars sense càrrega sobre camió ni
transport a abocador.
Sense descomposició
TOTAL

0,36

M3 d’excavació de rases a màquina fins a 1m de profunditat, en terreny
1.2. fluix, inclòs p.p. de mitjans auxiliars i sense càrrega sobre camió ni
transport a abocador.
Sense descomposició
TOTAL

5,58

M3 d’excavació de pous a màquina fins a 0,80 m de profunditat, en
1.3. terreny fluix, inclòs p.p. de mitjans auxiliars i sense càrrega sobre camió
ni transport a abocador.
Sense descomposició
TOTAL
3
M d’excavació, càrrega i transport a la mateixa obra de les terres
1.4.
procedents del rebaix.
Sense descomposició
TOTAL
CAPÍTOL II. FONAMENTS

2.1.

5,95

11,89

Formigó de neteja en pous HA-25 i 22 Kg/m3 de ferro, consistència tova,
abocat per mitjans manuals, vibrat, curat i col·locat segons EHE.
Sense descomposició
TOTAL

52,01

Formigó armat HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistència tova, Tmáx.
40 mm., per ambient humitat alta, elaborat en central per pous i rases
2.2.
dels fonaments, inclosa armadura (22 kg/m3.), abocat per mitjans
manuals, vibrat, curat i col·locat segons EHE.
40 kg d’acer corrugat B-500S
20,2
Abocat formigó i col·locació
71,39
TOTAL
91,59 TÉCNICS
COL·LEGI D'ENGINYERS
AGRÍCOLES I FORESTALS DE
CATALUNYA
Demarcació: Girona
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Preus en
xifra

Designació de l’obra

Nº

CAPÍTOL III. ESTRUCTURA.

ML de pilar metal.lic, d’altura màxima 4,5 m. Inclòs p.p. de encofrat,
desencofrat, abocat, vibrat, curat i armadures, amb ajuda de grua
3.1.
telescòpica sobre camió per muntatge, aplomat, muntatge, totalment
acabat.
1 ml de pilar prefabricat metàl·lic IPN 200
Col·locació
TOTAL

3.2.

3.3.

78,97
10,77
89,74

ML de cavallets IPE metal.lics 10,90 m de llum, inclòs p.p. amb ajuda de
grua telescòpica sobre camió per muntatge, aplomat.
1 ml de biga prefabricada metàl·lica IPN 160
Col·locació
TOTAL

50,54
5,55
56,09

ML de cavallets IPE metal.lics 10,90 m de llum, inclòs p.p. amb ajuda de
grua telescòpica sobre camió per muntatge, aplomat.
1 ml de bigueta prefabricada metàl·lica IPN 100
Col·locació
TOTAL

4,93
0,47
5,4
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Preus en
xifra

Designació de l’obra

Nº

CAPÍTOL IV. TANCAMENTS.

4.1. ML Subministra i col·locació de bloc de 6 m d’alt.
1 m2 de mur prefabricat de 20 cm de gruix
Col·locació i sellat

32
18,86
50,86

TOTAL

CAPÍTOL V. COBERTA.

M2 de coberta amb planxa sandvitx de color verd. sobre corretges
(incloses), i/p.p. de cavallets, llimes, remats, solapaments, accessoris de
5.1.
fixació, juntes de estanqueïtat, mitjans auxiliars i elements de seguretat,
totalment instal·lada.
342.90 m2 de xapa trapezoidal de color
Col·locació
TOTAL

9,79
4,12
13,91

CAPÍTOL VI. PAVIMENTS.

M2 de paviment de formigó armat de 15 cm. de gruix, realitzat amb
6.1. formigó HA-200, de central, i/ abocat, curat, col·locat i armat amb #
15x15/6, p.p. de juntes i fratassat.
476 m2 de malla electrosoldada # 15x15/6
Abocat formigó
TOTAL

8,5
2
10,5
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IMPORTS
Nº

Nº de
unitats

Designació de l’obra

Preu unitat

Parcials

Totals

CAPÍTOL I. MOVIMENT DE TERRES

M2 de sòl esbrossat i netejat per medis
mecànics, fins a 10 cm de profunditat,
0 inclòs p.p. de mitjans auxiliars sense
càrrega sobre camió ni transport a
abocador.

1.1.

0,00

5,58

0,00

5,95

12,19

11,89

11,89

M3 d’excavació de rases a màquina
fins a 2 m de profunditat, en terreny
0 fluix, inclòs p.p. de mitjans auxiliars i
sense càrrega sobre camió ni
transport a abocador.

1.2.

1.3.

0,36

M3 d’excavació de pous a màquina
fins a 2 m de profunditat, en terreny
2,048 fluix, inclòs p.p. de mitjans auxiliars i
sense càrrega sobre camió ni
transport a abocador.

M3 d’excavació, càrrega i transport a la
1 mateixa obra de les terres procedents
del rebaix.

1.4.

24,08
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IMPORTS
Nº

Nº de
unitats

Designació de l’obra

Preu unitat

Parcials

Totals

CAPÍTOL II. FONAMENTS

2.1.

2.2.

Formigó de neteja en pous HA-25/, 22
Kg de ferro, consistència tova, abocat
2,048
per mitjans manuals, vibrat, curat i
col·locat segons EHE.
52,01

106,52

91,59

187,58

Formigó armat HA-25/B/20/IIa, de 25
N/mm2., consistència tova, Tmáx. 40
mm., per ambient humitat alta,
2,048 elaborat en central per pous i rases
dels fonaments, inclosa armadura (22
kg/m3.), abocat per mitjans manuals,
vibrat, curat i col·locat segons EHE.

294,09
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IMPORTS
Nº

Nº de
unitats

Designació de l’obra

Preu unitat

Parcials

Totals

CAPÍTOL III. ESTRUCTURA.
ML de pilar prefabricat, d’altura
màxima 5 m. Inclòs p.p. de encofrat,
desencofrat, abocat, vibrat, curat i
54
armadures, amb ajuda de grua
telescòpica sobre camió per muntatge,
aplomat, muntatge, totalment acabat.

3.1.

3.2.

3.3.

89,74

4.845,96

56,09

7.336,57

5,4

184,68

ML de biga delta prefabricada 11 m
de llum, inclòs p.p. amb ajuda de grua
130,8
telescòpica sobre camió per muntatge,
aplomat.

ML de bigueta prefabricada T18 de
4,96 m de llum, inclòs p.p. amb ajuda
34,2
de grúa telescòpica sobre camió per
muntatge.

12.367,21
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IMPORTS
Nº

Nº de
unitats

Designació de l’obra

Preu unitat

Parcials

Totals

CAPÍTOL IV. TANCAMENTS.

4.1.

40

El magatzem disposa de tancaments
de bloc
50,86

2034,4
2.034,40

CAPÍTOL V. COBERTA.

5.1.

M2 de coberta amb eurolit trapezoidal
de color. sobre zetes (incloses), i/p.p.
de
cavallets,
llimes,
remats,
330 solapaments, accessoris de fixació,
juntes
de
estanqueïtat,
mitjans
auxiliars i elements de seguretat,
totalment instal·lada.
13,91

4.590,30
4.590,30

CAPÍTOL VI. PAVIMENTS.

6.1.

0

El magatzem projectat disposa de
paviment formigó del 15 cm de gruix.
10,5

0,00

0,00
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PRESSUPOST GENERAL

MAGATZEM

CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V
CAPÍTOL VI

MOVIMENTS DE TERRES
FONAMENTS
ESTRUCTURA
TANCAMENTS
COBERTA
PAVIMENTS

24,08
294,09
12.367,21
2.034,40
4.590,30
0,00

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL:

19.310,08

El pressupost d’execució material de la construcció ascendeix a:
DINOU MIL TRES CENTS DEU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS.

Girona, juliol de 2017.

CARLES
MALLOL
NABOT

Firmado
digitalmente por
CARLES MALLOL
NABOT
Fecha: 2017.07.23
10:20:27 +02'00'
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS.

tipus
quantitats
codificació
minimització

DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de
la construcció
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis
IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Situació:
Municipi :

CAN GUAPANOIA
VILADEMULS

Comarca :

PLA DE L'ESTANY

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Residus d'excavació
Volum

Densitat residu real

(1) m

Tipus de terres d'excavació

3

0
0
0
0
0
0
0
3
0 m

grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
terraplé
pedraplé
altres

Total residu excavació

Pes residu

(tones/m 3)

(tones)

2

0

1,7

0

2,1

0

1,7

0

1,7

0

1,8

0

0

0

0

Volum aparent
m3

0
0
0
0
0
0
0
3
0 m

t

Residus de construcció totals
2

0 m

Superfície construïda (2)

Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

Pes
(tones/m 2)

sobrants d'execució
obra de fàbrica ceràmica
formigó
petris barrejats
guixos

170102
170101
170107
170802

altres

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Total residu edificació

Pes residus
(tones)

Volum aparent
(m3/m 2)

Volum aparent
(m3)

0,085885

0

0,0896

0

0,036634

0

0,0407

0

0,036464

0

0,02605

0

0,00786

0

0,0118

0

0,003927

0

0,00972

0

0,001

0

0,0013

0

0,004267

0

0,0285

0

0,001207

0

0,0045

0

0,00158

0

0,01035

0

0,00083

0

0,01188

0

0,00065

0

0,0018

0

0,1181

3
0,00 m

0,090152

0,00 t

Desglòs de residus de construcció per tipus i fase d'obra en m 3
fonaments/estructura
formigóns, fàbrica, petris
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls
altres
guix

Totals
1 / 4 RESIDUS Obra Nova

RESIDUS
Obra nova

FITXA PEL COMPLIMENT DE:

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de
construcció i demolició

tancaments

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

acabats
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

m3

0,00

m3

0,00

m3

MINIMITZACIÓ DE RESIDUS A OBRA. a l'obra es realitzaran les accions següents
1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
NO ES GENEREN RESIDUS JA QUE ES L'ADEQUACIÓ INTERIOR D'UNA NAU EXISTENT
5.6.7.8.-

si
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gestió

GESTIÓ DE RESIDUS
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideració de residu

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per
cadascú d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008

cal separar
individualment

tones

Projecte

Formigó

160

0,00

no

inert

tipus de residu

Maons, teules i ceràmics

80

0,00

no

inert

Metalls

4

0,00

no

no especial

Fusta

2

0,00

no

no especial

Vidres

2

inapreciable

no

no especial

Plàstics

1

0,00

no

no especial

Paper i cartró

1

0,00

no

no especial

inapreciable

inapreciable

si

especial

Especials*

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents,
desencofrants, etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a
l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus
Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus
R.D. 105/2008
projecte
no

no

no

no

Contenidor per Metalls

no

Contenidor per Fustes

no

no

no
no
no
no
no

si

si

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

Contenidor per Plàstics

no

No especials Contenidor per Vidre

no

Contenidor per Paper i cartró
Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

Els residus es gestionaran fora de l'obra en:
Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu ( decret 161/2001) (3)
tipus de residu

gestor

adressa

codi del gestor

2 / 4 RESIDUS Obra Nova
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

RESIDUS
Obra nova

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de
construcció i demolició
DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de
la construcció
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

pressupost i fiances

PRESSUPOST ESTIMATIU
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos

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

Classificació a obra: entre 12-16 €/m

3

10,00

3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

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

La distància mitjana al abocador : 15 Km

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m

Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres
3
Contenidors de 5 m per cada tipus de residu

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m

0,00
3

0,00

3

0,00

Especials: nº transports a 200 €/ transport

0

Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Volum

TIPUS RESIDU

Classificació

3

10,00 €/m

m (+35%)

Transport
3

3
0,00 €/m

Valoritzador / Abocador
runa neta
runa bruta
3
3
0,00
0,00 €/m
€/m

Formigó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Maons, teules i ceràmics

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Metalls

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fusta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vidres

inapreciable

Plàstics

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Paper i cartró

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Guixos i altres no especials

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Perillosos Especials

0

inapreciable
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 €

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

euros

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001
0 m3
0 m3

Total excavació
Total construcció

Càlcul de la fiança
3 / 4 RESIDUS Obra Nova

FITXA PEL COMPLIMENT DE:

Residus de excavació (4)
Residus de construcció (4)

3
0 m
3
0 m

6,01 eu/m 3
3
12,02 eu/m

0,00 euros
0,00 euros

0 m

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança
Notes: (1)
(2)
(3)
(4)

3

0,00 euros

Emplenar la medició d'excavació segons tipus de terreny en m 3 (sense esponjament)
Emplenar la superficie construïda de l'edifici
Cal especificar quin residu tracta el gestor, l'adressa i el codi de gestor
Emplenar la quantitat total de residu si no es reutilitza ni recicla

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

FITXA PEL COMPLIMENT DE:

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de
construcció i demolició
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documentació gràfica

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

CONTENIDOR 9 M

3

Contenidor 9 m3 . Apte per formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M 3 AMB TAPES

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

CONTENIDOR 5 M 3

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

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge,
maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau. Posteriorment aquests plànols
poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
amb la direcció facultativa.
Per tant es defineixen els diferents tipus de contenidor per la separació de residus a l'obra.
A més dels elements descrits, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :
Matxucadora de petris
Caseta per emmagatzematge de residus especials

-

COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS
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CATALUNYA
Demarcació: Girona
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Col·legi d’Enginyers Tècnics
Agrícoles i Forestals de Catalunya

FULL D'ASSUMEIX
EL COL·LEGIAT CARLES MALLOL NABOT núm. 3909
adscrit al Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, Demarcació Territorial de
GIRONA
amb domicili al c/SANT EUGENIA 18 Telèfon 639 66 56 32
Municipi GIRONA C.P. 17001
Fa constar que assumeix:
Direcció facultativa de l'obra / instal·lació consistent en Projecte de canvi d'activitat i
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Segons el Projecte redactat pel facultatiu Carles Mallol Nabot
Visat núm.
el que comunica als efectes oportuns.
(Decreto 2.094/71 de 13 de agosto de 1971) i (Ley 12/86 de Atribuciones de los Ingenieros Técnico)
Girona de/d’ Juliol de 2017

El Col·legiat sotasignant es compromet a la guarda i custòdia durant 10 anys de la documentació de
seguiment de l’obra del present treball professional visat en aquest Col·legi professional amb el
següent número.
AQUEST DOCUMENT NO TINDRÀ EFECTES DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES
DE CONSTRUCCIÓ D’ACORD AMB EL RD 1627/1997
AQUEST DOCUMENT NO ÉS VÀLID SENSE EL VISAT DEL COL·LEGI
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Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
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Tel.. 932179753
www.agrifor.org
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