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PROJECTE D’ENDERROC
I. MEMÒRIA
MG DADES GENERALS
MG 1 Identificació i objecte del projecte
Projecte:

Projecte d’enderroc de l’edifici de la brigada de Sant Jaume de
Llierca

Objecte de l’encàrrec:

Enderroc

Emplaçament:

Plaça del Casal, 1

Municipi:

17854 Sant Jaume de Llierca, comarca de La Garrotxa

Ref. Cadastral:

7635102DG6773N0001SP

MG 2 Agents del projecte
Promotor:

Nom: Exc. AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
CIF: P1717500A
Adreça: Carrer Àngela Brutau, 1
17854 Sant Jaume de Llierca
Telèfon: 972687005

Arquitecte:

Nom: Joan Vila Solé
Nº col·legiat: 72092-5
DNI: 77921332T
Adreça: C/ Major, 25 17854 Sant Jaume de Llierca
Telèfon: 620546343

MG 3 Relació de documents complementaris i/o projectes parcials
Identificació del treball redactat pel mateix arquitecte projectista:
Estudi de Seguretat i Salut
Pla de desamiantat

Sant Jaume de Llierca, 29 de setembre del 2019
El PROMOTOR

L’ARQUITECTE

Memòria del projecte d’enderroc de l’edifici de la brigada de Sant Jaume de Llierca a la Plaça del Casal, 1

MT MEMÒRIA TÈCNICA
MT 1 Descripció de l’edificació a enderrocar
L’edifici a enderrocar funciona com a magatzem de material, eines i maquinària de la brigada municipal de Sant
Jaume de Llierca. Es tracta d’una edificació aïllada, tot i que la seva façana nord es troba a poca distància del
centre cívic del municipi, en la resta de l’illa on es situa només trobem dos habitatges i un gran espai lliure públic.
L’edificació disposa d’una planta rectangular amb coberta a dues aigües i consta de planta baixa i planta primera,
aquesta última només ocupa una part de la totalitat de la planta, ja que en la crugia central trobem un doble
espai. L’alçada sobre rasant de la construcció és d’uns 8.20m. A la façana est del volum principal, trobem un petit
espai porxat, d’una sola alçada, amb estructura metàl·lica on en determinades ocasions s’hi realitzen sopars
populars.
La tipologia estructural és de parets de càrrega de maó calat ceràmic i pilars metàl·lics, en les crugies centrals, on
s’hi recolza el sostre de planta baixa format per un forjat unidireccional de formigó armat amb biguetes
prefabricades de formigó i entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i, la coberta amb estructura de fusta i
acabat de plaques de fibrociment sobre corretges i tauler de fusta.
L’estat de conservació general de la construcció és bo, tot i que en alguns punts hi trobem danys d’escassa entitat
que no requereixen obres d’intervenció directa sobre els elements estructurals, sent esmenables amb
reparacions puntuals de caràcter superficial.
QUADRE SUPERFÍCIES
2

Sup. construïda (m )
Planta baixa

170.17

Planta primera

113.73

TOTAL

283.90

El principal motiu pel qual s’enderroca és la necessitat d’ampliar el centre cívic del municipi, que es troba a
escassos metres d’aquest edifici. Tot i que l’actual estat de conservació és bo, les solucions constructives i
prestacions de confort (tèrmic,acústic, funcional o estètic) que ofereix no són suficients com per considerar-lo
una opció viable com a ampliació del centre cívic, així doncs, s’ha decidit procedir al seu enderroc per poder
realitzar una ampliació del centre cívic que compleixi amb totes les demandes i prestacions necessàries.

MT 2 Informació de l’entorn
Tal i com s’ha descrit en l’apartat anterior, el magatzem es situa en una illa, pràcticament, lliure d’edificacions.
Les façanes est, sud i oest limiten amb les avingudes Girona i Doctor Fleming, vies amb una circulació de vehicles
d’intensitat baixa i amb possibilitat de trobar rutes alternatives. Pel que fa als vianants, caldrà pendre les
oportunes mesures de prevenció relacionades amb la seva seguretat.
A la façana nord, trobem l’únic edifici que es pot veure afectat per l’enderroc, el centre cívic municipal. Així
doncs, el procés d’enderroc proposarà solucions que generin les mínimes afectacions a aquesta construcció
existent.
Quan ens trobem en situacions o elements que puguin comportat perill per a les persones o edificacions veïnes
es procedirà a l’enderroc amb mitjans manuals i, ocasionalment, amb mitjans mecànics només quan sigui
possible.

MT 3 Actuacions prèvies a l’enderroc
Abans de procedir a la demolició de l'edifici, es notificarà de forma fefaent l'inici de l'obra als propietaris de les
edificacions contigües que es puguin veure afectades, amb la finalitat de que prenguin les mesures preventives
oportunes.
Per altra banda, també prèviament a l’inici de l’enderroc es retirarà tot el mobiliari, material o maquinària
susceptible de ser aprofitat i es tindrà cura amb les instal·lacions existents per tal de poder-les utilitzar en la nova
construcció, si s’escau, o es neutralitzaran en cas contrari. En aquest cas, l’edifici a enderrocar només disposa de
xarxa d’instal·lació elèctrica.
Es limitaran les zones de perill i caiguda de runa mitjançant la senyalització i vigilància adequada, evitant
l’aproximació de persones alienes als treballs d’enderroc. Si es considera que l'execució de l’enderroc pot
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comportar riscos que posin en perill la integritat dels vianants, es sol·licitarà a l'Ajuntament la restricció del trànsit
rodat i la dels vianants en els espais públics afectats, senyalitzant adequadament per impedir de forma permanent
el pas de vianants per la vorera pròxima a l'obra.
S'instal·laran tots els mitjans auxiliars necessaris i les proteccions col·lectives (bastides, puntals, marquesines,
baixants de runa,...) perquè l’enderroc es dugui a terme de forma segura i causi el menor impacte mediambiental.
A més a més, abans d'iniciar-se els treballs de demolició, es procedirà a la neteja general i desinfecció de l’interior
de l’edificació, així com la retirada d'aquells materials que estiguin catalogats com a perillosos segons el seu codi
LER.
En aquest cas, dins l'edifici existeixen materials amb amiant, per tant, caldrà procedir a la retirada d’aquests
elements, seguint les indicacions del Pla de desamiantat adjunt a aquest projecte, amb la finalitat de preservar la
seguretat i salut dels operaris implicats i de totes les persones que es puguin veure afectades.

MT 4 Descripció de l’enderroc i mesures de protecció
Com a criteri general, l’enderroc s'efectuarà seguint l'ordre invers al que correspon la construcció d'una obra
nova, procedint de dalt a baix i intentant que els treballs es realitzin al mateix nivell, evitant la presència de
persones situades en les proximitats d'elements que s'enderroquin o bolquin.
El procés s’inicia amb la retirada, per mitjà d’una empresa especialitzada i amb els mitjans adequats, de les
plaques de fibrociment de la coberta. Prèviament a aquests treballs, es desmuntaran acuradament, de dalt a
baix, els conductes de ventilació (xemeneies i altres elements singulars), evitant la seva caiguda o volcada i la
seva acumulació sobre les plaques de coberta, retirant-los periòdicament per evitar sobrecàrregues no previstes
que puguin provocar enfonsaments. Un cop retirades les plaques de fibrociment, es podran extreure els taulers
de fusta que conformen les pendents de la coberta, sempre de forma simétrica en relació als vessants, amb la
finalitat d’evitar descompensacions de càrregues que puguin provocar desploms o enfosaments no previstos. Tot
els elments de coberta es retiraran començant sempre des del carener cap als ràfecs.
Seguidament s’extreuran els elements de fusteries com portes i finestres i, les biguetes de fusta de la coberta,
que suporten els taulers de fusta prèviament retirats; en cap cas, es pot retirar el tauler i l’estructura de fusta que
el suporta conjuntament.
Es continuarà amb l’extracció dels petits elements secundaris metàl·lics com el porxo exterior i l’escala interior de
connexió entre planta baixa i planta primera. Aquesta escala es retirarà abans que el forjat superior on es recolza.
En primer lloc es retiraran els esglaons i posteriorment els muntants d'escala, demolint cada tram de l'escala des
d'una bastida que cobreixi la totalitat del buit de la mateixa.
El sostre de planta baixa, format per un forjat unidireccional de formigó es demoliran després d'haver retirat tots
els elements situats per damunt, inclosos els murs i suports, començant pels elements que comportin major risc
de desplom o despreniment. Abans de procedir a la demolició del forjat, s'apuntalaran els elements sortints o
voladissos i els panys del forjat en els quals s'apreciï una deformació excessiva, comprovant que els elements
estructurals inferiors que suporten l'apuntalament es troben en bon estat i que les càrregues transmeses no
superen en cap cas la seva capacitat portant. Es procedirà a la demolició de l'entrebigat abans de tallar les
biguetes, evitant afeblir-les. Es desmuntaran després d'apuntalar-les o suspendre-les, tallant-les pels seus
extrems, al costat dels recolzaments. Durant les interrupcions de la demolició no es deixaran elements inestables
sense apuntalar.
Finalment i un cop retirats tots els elements que recolzen sobre els murs, amb una retroexcavadora o similar,
s’enderrocaran els murs d’obra de fàbrica des del costat nord , on es situa el centre cívic cap a la zona de
contenidors, extrem sud de l’illa, evitant d’aquesta manera que la runa afecti l’edifici del centre cívic.
El procés començarà per la coberta, descendint a la planta primera i acabant per la planta baixa. Aquestes plantes
s’alleugerirant de forma simètrica, retirant periòdicament la runa per evitar sobrecàrregues no suportables per
l’estructura. Allà on es detecti un risc estructural excessiu es procedirà a l’apuntalament o travat de l’estructura.
Durant tot el procés, es procurarà deixar sempre espais lliures prop de l’entrada a fi de permetre l’evacuació
progressiva de les runes, que es disposaran a l’interior de l’edifici fins que no siguin retirades.
Pel que fa a la tècnica d’enderroc, s’optarà per un sistema de demolició element a element, decidint en cada cas
quin mètode de treball és el més adequat (ja sigui per mitjans manuals o mecànics), en tot cas, quan es detectin
situacions o elements que puguin comportat perill per a les persones o edificacions veïnes, es prioritzaran
solucions per a l’enderroc amb mitjans manuals que puguin garantir una major prevenció i control dels riscos.
En tot moment es seguiran les indicacions de la Direcció Facultativa, i s’observaran les prescripcions del
Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball, així com les recomanacions contingudes a la Norma Tecnològica
ADD-DEMOLICIONS.
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MT 5 Afectacions al medi ambient
Prèviament a l’obra s’instal·laran els elements auxiliars perquè l’enderroc es dugui a terme de forma segura i
causi el menor impacte mediambiental.

Joan Vila Solé | arquitecte
Setembre 2019
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MA ANNEXOS A LA MEMÒRIA
MA 1 Justificació específica d’ordenances, normatives o instruccions a requeriment d’algun Organisme
NORMATIVA TÈCNICA GENERAL DE L’EDIFICACIÓ

Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de
l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). RD 173/10 PEL
QUE ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A PERSONES
CON DISCAPACITAT. (BOE 11.03.10), LA LEY 8/2013 (BOE 27/6/2013) I LA ORDEN FOM/ 1635/2013, D'ACTUALITZACIÓ
DEL DB HE (BOE 12/09/2013) AMB CORRECCIÓ D'ERRADES (BOE 08/11/2013)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Joan Vila Solé | arquitecte
Setembre 2019
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MA 2 Estudi de gestió de residus
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Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

tipus

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)

quantitats
codificació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
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DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

Projecte d'enderroc de l'edifici de la brigada de Sant Jaume de Llierca

Municipi :

Sant Jaume de Llierca

Plaça del Casal, 1
Comarca :

La Garrotxa

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

totals d'excavació

Pes

Volum

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
0,00

0,00

3

t

0,00 m

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

és residu:
a l'abocador
-

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m2

Pes

Volum aparent/m2

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

170102

0,542

158,416

0,512

149,615

formigó

170101

0,084

97,946

0,062

72,395

petris

170107

0,052

9,937

0,082

6,814

metalls

170407

0,004

2,214

0,001

0,483

fustes

170201

0,023

6,530

0,066

18,283

obra de fàbrica

Volum aparent

vidre

170202

0,001

0,227

0,004

0,142

plàstics

170203

0,004

0,114

0,004

1,136

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,114

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

1,703

0,018

0,284

definir altres:

-

0,000

-

0,000

altre material 1

0,000

0,000

0,000

0,000

altre material 2

0,000

0,000

0,000

totals d'enderroc

0,7556

0,000
3
249,15 m

0,7544

277,20 t

Residus de construcció
2

Codificació residus Pes/m
LER
2
Ordre MAM/304/2002(tones/m )

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
0,0000

0,0896

0,0000

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

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

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

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

0,0380

0,0000

0,0285

0,0000

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

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

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

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

totals de construcció

3
0,00 m

0,00 t

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

altres

Materials de construcció que contenen amiant

si

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

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

-

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

-

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

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum

Reutilizació (m3)

m3 (+20%)
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
altres
terres contaminades

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total

0,0

a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Terres per a l'abocador
volum aparent (m3)

a altra autoritzada
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

0,00

0,00

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

tones
80
40
2
1
1
0,50
0,50

Projecte
97,95
158,42
2,21
6,53
0,23
0,11
0,00

inapreciable

inapreciable

cal separar
si
si
si
si
no
no
no
si

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

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

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

si

si

si

Contenidor per Metalls

si

si

Contenidor per Fustes

si

si

Contenidor per Plàstics

no

no

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

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

si

si

No especials Contenidor per Vidre

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor
runa i especials
ABOCADOR CONTROLAT
(fibrociment amb amiant)
DE RUNES D'OLOT, SL

adreça

codi del gestor

Av. Santa coloma, 63

E-706.00

OLOT 17800

PRESSUPOST
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 €/m3

12,00
5,00

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

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

3

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

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

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

4,00
15,00

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

0
5,00
70,00

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

RESIDU

Volum

Excavació

m3 (+20%)

Classificació
3
12,00 €/m

Transport
3
5,00 €/m

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m

0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

3
70,00 €/m

0,00

runa bruta

3
4,00 €/m

15,00 €/m3

Formigó

97,73

1.172,79

488,66

390,93

Maons i ceràmics

201,98

2.423,77

1.009,90

807,92

-

9,20

-

45,99

-

137,98

-

Petris barrejats

-

Metalls

0,65

7,82

3,26

2,61

Fusta

24,68

296,19

123,41

98,73

-

Vidres

0,19

-

100,00

-

2,87

Plàstics

1,53

-

7,67

-

23,00

Paper i cartró

0,00

-

-

-

0,00

Guixos i no especials

0,00

-

-

-

0,00

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,38

4,60

336,35

3.905,16

15,33

1.778,89

1.300,19

179,18

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

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

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :
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documentació gràfica

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

CONTENIDOR 9 M

3

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

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

3

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

CONTENIDOR 5 M 3

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

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

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

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

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

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

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

Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

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

-

Hash: keq7Kz1Epd4B/+5Y6kdel0OKFFY=

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat
per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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plec de condicions
tècniques
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dipòsit
IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

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

Previsió inicial de l'Estudi

% de reducció per minimització

Previsió final de
l'Estudi

0,00 T

Total excavació (tones)

0,00 T

277,20 T

Total construcció i enderroc (tones)

277,20 T

0,00 %

Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ **
Residus de construcció i enderroc **

0T

11 euros/T

0,00 euros

277,2 T

11 euros/T

3049,20 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

277,2 Tones
3.049,20 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.
**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€

II. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Memòria del projecte d’enderroc de l’edifici de la brigada de Sant Jaume de Llierca a la Plaça del Casal, 1
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
01. OBRES PRÈVIES
01.1.

DESCONNEXIÓ DE SERVEIS D’AIGUA I LLUM

UT

Desconnexió de serveis d’aigua i llum.

01.2.

Unitats

Preu Unitat

2

250,00

OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB TANCA

TOTAL

500,00 €

M2

Metres quadrats d’ocupació de la via pública amb una tanca.

01.3.

Unitats

Preu Unitat

30,50

15,60

COL·LOCACIÓ DE TANCA METÀL·LICA

TOTAL

475,80 €

ML

Metres lineals de col·locació de tanca metàl·lica.
Unitats

Preu Unitat

44,60

15,00

TOTAL

669,00 €

02. ENDERROC
02.1.

DESMUNTATGE DE FULLA DE FUSTERIA EXTERIOR

UT

Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada d'acer de qualsevol tipus situada en façana, de menys de 3 m²
de superfície, amb mitjans manuals i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre
emplaçament, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre
camió o contenidor

02.2.

Unitats

Preu Unitat

5

22,22

DESMUNTATGE DE FULLA DE PORTA INTERIOR

TOTAL

111,10 €

UT

Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del material
per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

02.3.

Unitats

Preu Unitat

TOTAL

5

10,86

54,30 €

DESMUNTATGE DE PORTA DE GARATGE

UT

Desmuntatge de porta de garatge seccional de més de 7 m² de superfície, amb mitjans manuals i
recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre d'execució del
procés invers al de la seva instal·lació, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels mecanismes i dels
accessoris.
Unitats

Preu Unitat

1

150,00
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TOTAL

150,00 €

02.4.

DESMUNTATGE DE COBERTA DE PLAQUES DE FIBROCIMENT AMB AMIANT M2

Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja
estructural a menys de 20 m d'altura, per empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc
a l'Amiant, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30%, per a una superfície mitjana a
desmuntar d'entre 101 i 200 m²; amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió. El preu
inclou el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats, dels canalons i dels baixants i les
mesuraments d'amiant (ambientals i personals).

02.5.

Unitats

Preu Unitat

180

32,52

DEMOLICIÓ DE BIGA I BIGUETES DE FUSTA

TOTAL

5853,60 €

ML

Desmuntatge per a la seva reutilització de biga de fusta de fins a 1000 cm² de secció i 4 a 5 m de longitud
mitja, amb mitjans manuals i motoserra, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el
desmuntatge dels elements de fixació.

02.6.

Unitats

Preu Unitat

238

6,54

DESMUNTATGE DE PILAR METÀL·LIC

TOTAL

1556,52 €

ML

Desmuntatge de pilar metàl·lic, format per peces simples de perfil d'acer laminat HEB 120 o similar, de fins
a 3 m de longitud mitja, amb equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

02.7.

Unitats

Preu Unitat

21,13

18,15

DEMOLICIÓ D’ESCALA METÀL·LICA

TOTAL

383,51 €

M2

Demolició d'estructura metàl·lica d'escala, formada per peces simples de perfils laminats, esglaons i barana
d'acer, amb equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

02.8.

Unitats

Preu Unitat

TOTAL

3,35

19,31

64,69 €

DESMUNTATGE DE BIGA O BIGUETA METÀL·LICA

ML

Desmuntatge de biga metàl·lica soldada, formada per perfil d'acer laminat IPE 200 o similar, de 4 a 5 m de
longitud mitja, amb equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

02.9.

Unitats

Preu Unitat

13,80

17,54

DEMOLICIÓ D’ESTRUCTURA METÀL·LICA LLEUGERA AUTOPORTANT

TOTAL

242,05 €

M2

Demolició d'estructura metàl·lica lleugera autoportant de coberta inclinada a una aigua, amb equip de
oxitall, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius sobre els quals es dóna suport, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Unitats

Preu Unitat

24,00

31,28
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TOTAL

750,72 €

02.10. DEMOLICIÓ DE MUR DE FÀBRICA

M3

Demolició de mur de fàbrica revestida de maó ceràmic calat, amb mitjans manuals i mecànics i part
mitjançant pala giratòria sobre cadenes amb cisalla i compressor pneumàtic, i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor. El preu inclou la demolició del revestiment.
Unitats

Preu Unitat

116,01

38,43

02.11. DEMOLICIÓ DE FORJAT DE FORMIGÓ ARMAT

TOTAL

4458,26 €

M2

Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb biguetes prefabricades de formigó, entrebigat de
revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió de formigó, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i
equip de oxitall, i mecànics i part mitjançant pala giratòria sobre cadenes amb cisalla i compressor
pneumàtic, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Unitats

Preu Unitat

98,20

26,40

TOTAL

2592,48 €

03. GESTIÓ DE RESIDUS
03.1.

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

M3

Classificació a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en fraccions (formigó,
ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus perillosos), dins de l'obra en la que es
produeixin, amb mitjans manuals.

03.2.

Unitats

Preu Unitat

392

2,50

TRANSPORT DE RESIDUS INERTES AMB CAMIÓ. MATERIALS CERÀMICS.

TOTAL

980,00 €

M3

Transport amb camió de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància amb
camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la
càrrega en obra.

03.3.

Unitats

Preu Unitat

290,00

2,69

TRANSPORT DE RESIDUS INERTES AMB CAMIÓ. FORMIGONS.

TOTAL

780,10 €

M3

Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distancia amb
camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la
càrrega en obra.
Unitats

Preu Unitat

73,65

3,13
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TOTAL

230,53 €

03.4.

TRANSPORT DE RESIDUS INERTES AMB CAMIÓ. FUSTES.

M3

Transport amb camió de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distancia amb camió de transport de 10 t amb una
capacitat de 8 m³ i 2 eixos. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el
viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.

03.5.

Unitats

Preu Unitat

TOTAL

6,30

1,22

7,69 €

TRANSPORT DE RESIDUS INERTES AMB CAMIÓ. METALLS.

M3

Transport amb camió de residus inertes metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distancia amb camió de transport de 10 t amb una
capacitat de 8 m³ i 2 eixos. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el
viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.

03.6.

Unitats

Preu Unitat

TOTAL

10,05

9,56

96,08 €

TRANSPORT DE RESIDUS INERTES AMB CAMIÓ. MESCLA.

M3

Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distancia amb camió de transport de
10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.

03.7.

Unitats

Preu Unitat

TOTAL

7,00

1,65

11,55 €

CÀNON D’ABOCAMENT. MATERIALS CERÀMICS.

M3

Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. El preu no inclou el
transport.

03.8.

Unitats

Preu Unitat

290,00

7,08

CÀNON D’ABOCAMENT. FORMIGONS.

TOTAL

2053,20 €

M3

Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a obres
de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. El preu no inclou el transport.

03.9.

Unitats

Preu Unitat

73,65

7,08

CÀNON D’ABOCAMENT. FUSTES.

TOTAL

521,44 €

M3

Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de fusta produïts a obres de construcció i/o demolició,
en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. El preu no inclou el transport.
Unitats

Preu Unitat

TOTAL

6,30

13,42

84,55 €
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03.10. CÀNON D’ABOCAMENT. METALLS.

M3

Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts metàl·lics produïts a obres de construcció i/o demolició,
en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. El preu no inclou el transport.
Unitats

Preu Unitat

10,05

13,42

03.11. CÀNON D’ABOCAMENT. MESCLA.

TOTAL

134,87 €

M3

Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. El preu no inclou el transport.
Unitats

Preu Unitat

7,00

15,79

03.12. TRANSPORT D’ELEMENTS DE FIBROCIMENT AMB AMIANT

TOTAL

110,53 €

M3

Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats. El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada.
Unitats

Preu Unitat

9,00

97,10

03.13. CÀNON D’ABOCAMENT D’ELEMENTS DE FIBROCIMENT AMB AMIANT

TOTAL

873,90 €

M3

Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de fibrociment amb
amiant procedents de la demolició de la coberta.
Unitats

Preu Unitat

9,00

161,16

Memòria del projecte d’enderroc de l’edifici de la brigada de Sant Jaume de Llierca a la Plaça del Casal, 1

TOTAL

1450,44 €

III. RESUM DEL PRESSUPOST
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RESUM DEL PRESSUPOST
CAPÍTOL
01
02
03

RESUM
OBRES PRÈVIES
ENDERROCS
GESTIÓ DE RESIDUS

IMPORT
1.644,80
16.217,23
7.334,88

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL
13.00 % Despeses generals
6.00 % Benefici industrial

25.196,91

3275,60
1511,82

Suma

4.787,42

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA

29.984,33

21 % IVA

6.296,71

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

36.281,04 €

Puja el pressupost l’esmentada quantitat de TRENTA-SIS MIL DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS.

El cost estimat de les obres desglossat en els capítols que es defineixen al projecte és de:

36.281,04 € (TRENTA-SIS MIL DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS)

Sant Jaume de Llierca, a 29 de setembre del 2019

Joan Vila Solé
Arquitecte
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4.1. Plec de clàusules administratives
4.1.1. Disposicions Generals
4.1.1.1. Disposicions de caràcter general
4.1.1.1.1. Objecte del Plec de Condicions
Aquest Plec té com a finalitat fixar els criteris de la relació que s'estableix entre els agents que intervenen
en les obres definides en el present projecte de demolició i servir de base per a la realització del contracte
d'obra entre el Promotor i el Contractista.
4.1.1.1.2. Contracte d'obra
Es recomana la contractació de l'execució de la demolició per unitats d'obra, conformement als documents
del projecte i en xifres fixes. A tal fi, el Director d'Obra ofereix la documentació necessària per a la
realització del contracte d'obra.
4.1.1.1.3. Documentació del contracte d'obra
Integren el contracte d'obra els següents documents, relacionats per ordre de prelació atenent al valor de
les seves especificacions, en el cas de possibles interpretacions, omissions o contradiccions:
• Les condicions fixades en el contracte d'obra.
• El present Plec de Condicions.
• La documentació gràfica i escrita del Projecte: plànols generals i de detall, memòries, annexos,

amidaments i pressupostos.
En el cas d'interpretació, prevalen les especificacions literals sobre les gràfiques i les cotes sobre les
mesures a escala preses dels plànols.
4.1.1.1.4. Projecte de demolició
El projecte defineix el sistema de demolició i els mètodes de treball triats, així com la maquinària, eina,
mecanismes de percussió i els mitjans auxiliars a emprar, amb la finalitat de portar a bon terme la
demolició de l'edifici i la gestió dels residus generats.
Així mateix, descriu les mesures a adoptar, encaminades a la prevenció dels riscos d'accident i malalties
professionals que es poden ocasionar durant els treballs de demolició, i les instal·lacions preceptives
d'higiene i benestar dels treballadors.
El projecte es compon de la següent documentació:
•
•
•
•
•

MEMÒRIA.
ANNEXOS A LA MEMÒRIA.
PLEC DE CONDICIONS.
AMIDAMENTS I PRESSUPOST.
PLÀNOLS.

Els documents complementaris al Projecte seran:
• Tots els plànols o documents d'obra que, al llarg de la mateixa, vagi subministrant la direcció d'Obra
•
•
•
•
•
•

com a interpretació, complement o precisió.
L'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
El Pla de Seguretat i Salut en el Treball, elaborat per cada Contractista.
L'Estudi de Gestió de Residus de Demolició.
El Pla de desamiantat.
El Llibre d'Ordres i Assistències.
Llicències i altres autoritzacions administratives.

4.1.1.1.5. Formalització del Contracte d'Obra
Els Contractes es formalitzaran, en general, mitjançant document privat, que podrà elevar-se a escriptura
pública a petició de qualsevol de les parts.
El cos d'aquests documents contindrà:
• La comunicació de l'adjudicació.
• La còpia del rebut de dipòsit de la fiança (en cas que s'hagi exigit).
• La clàusula en la qual s'expressa, de forma categòrica, que el Contractista s'obliga al compliment

estricte del contracte d'obra, conforme al previst en aquest Plec de Condicions i la resta de documents
que han de servir de base per a les obres de demolició definides en el present Projecte.
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El Contractista, abans de la formalització del contracte d'obra, donarà també la seva conformitat amb la
signatura al peu del Plec de Condicions, els Plànols, Quadre de Preus i Pressupost General.
Seran a compte de l'adjudicatari totes les despeses que ocasioni l'extensió del document que es consigni el
Contractista.
4.1.1.1.6. Jurisdicció competent
En el cas de no arribar a un acord quan sorgeixin diferències entre les parts, ambdues queden obligades a
sotmetre la discussió de totes les qüestions derivades del seu contracte a les Autoritats i Tribunals
Administratius conformement a la legislació vigent, renunciant al dret comú i al fur del seu domicili, sent
competent la jurisdicció on estigués situada l'obra.
4.1.1.1.7. Responsabilitat del Contractista
El Contractista és responsable de l'execució de les obres de demolició en les condicions establertes en el
contracte i en els documents que componen el Projecte.
4.1.1.1.8. Accidents de treball
És d'obligat compliment 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 i altra legislació vigent que, tant directa com
indirectament, incideixen sobre la planificació de la seguretat i salut en els treballs de la demolició de
l'edifici.
És responsabilitat del Coordinador de Seguretat i Salut, en virtut del Reial Decret 1627/1997, el control i el
seguiment, durant tota l'execució de la demolició, del Pla de Seguretat i Salut redactat pel Contractista.
4.1.1.1.9. Danys i perjudicis a tercers
El Contractista serà responsable de tots els accidents que, per inexperiència o descuit, sobrevinguessin tant
en l'edificació on s'efectuïn les obres com en les adjacents o contigües. Serà per tant del seu compte
l'abonament de les indemnitzacions a qui correspongui i quan a això pertoqués, i de tots els danys i
perjudicis que es puguin ocasionar o causar en les operacions de l'execució de les obres de demolició.
Així mateix, serà responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar enfront
de tercers com a conseqüència de l'obra, tant en ella com en els seus voltants, fins i tot els quals es
produeixin per omissió o negligència del personal al seu càrrec, així com els quals es derivin dels
subcontractistes i industrials que intervinguin en l'obra.
És de la seva responsabilitat mantenir vigent durant l'execució dels treballs una pòlissa d'assegurances
enfront de tercers, en la modalitat de "Tot risc a l'enderrocament i la construcció", subscrita per una
companyia asseguradora amb la suficient solvència per a la cobertura dels treballs contractats. Aquesta
pòlissa serà aportada i ratificada pel promotor o Propietat, no podent ser cancel·lada mentre no se signi
l'Acta de Recepció Provisional de l'obra.
4.1.1.1.10. Anuncis i cartells
Sense prèvia autorització del Promotor, no es podran col·locar en les obres ni en les seves tanques més
inscripcions o anuncis que els convenients al règim dels treballs i els exigits per la policia local.
4.1.1.1.11. Còpia de documents
El Contractista, a la seva costa, té dret a treure còpies dels documents integrants del Projecte.
4.1.1.1.12. Troballes
El Promotor és reserva la possessió de les antiguitats, objectes d'art o substàncies minerals utilitzables que
és trobin en les excavacions i demolicions practicades en els seus terrenys o edificacions. El Contractista
haurà d'emprar per a extreure-les, totes els precaucions que se li indiquin per part del Director d'Obra.
El Promotor abonarà al Contractista l'excés d'obres o despeses especials que aquests treballs ocasionin,
sempre que estiguin degudament justificats i acceptats per la Direcció facultativa.
4.1.1.1.13. Causes de rescissió del contracte d'obra
Es consideraran causes suficients de rescissió de contracte:
a) La mort o incapacitació del Contractista.
b) La fallida del Contractista.
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c) Les alteracions del contracte per les següents causes:
a. La modificació del projecte en forma tal que representi alteracions fonamentals del mateix segons
el parer del Director d'Obra i, en qualsevol cas, sempre que la variació del Pressupost d'Execució
Material, com a conseqüència d'aquestes modificacions, representi una desviació major del 20%.
b. Les modificacions d'unitats d'obra, sempre que representin variacions en més o en menys del 40%
del projecte original, o més d'un 50% d'unitats d'obra del projecte reformat.
d) La suspensió d'obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi excedit d'un any i, en tot
cas, sempre que per causes alienes al Contractista no es doni començament a l'obra adjudicada
dintre del termini de tres mesos a partir de l'adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança serà
automàtica.
e) Que el Contractista no comenci els treballs dins del termini assenyalat en contracte.
f) L'incompliment de les condicions del Contracte quan impliqui negligència o dolenta fe, amb perjudici
dels interessos de les obres.
g) El venciment del termini d'execució de la demolició.
h) L'abandó de l'obra sense causes justificades.
i) La mala fe en l'execució de la demolició.
4.1.1.1.14. Omissions: Bona fe
Les relacions entre el Promotor i el Contractista, regulades pel present Plec de Condicions i la documentació
complementària, consisteixen en la prestació d'un servei al Promotor per part del Contractista mitjançant
l'execució d'una obra, basant-se en la BONA FE mútua d'ambdues parts, que pretenen beneficiar-se
d'aquesta col·laboració sense cap tipus de perjudici. Per aquest motiu, les relacions entre ambdues parts i
les omissions que puguin existir en aquest Plec i la documentació complementària del projecte i de l'obra,
s'entendran sempre suplertes per la BONA FE de les parts, que les esmenaran degudament amb la finalitat
de dur a terme la demolició i la gestió dels residus generats, de forma eficient i sostenible.
4.1.1.2. Disposicions relatives a treballs i mitjans auxiliars
Es descriuen les disposicions bàsiques a considerar en l'execució de la demolició, relatives als treballs i
mitjans auxiliars.
4.1.1.2.1. Accessos i tancaments
El Contractista disposarà, pel seu compte, els accessos a l'obra, el tancament o el tanca d'aquesta i el seu
manteniment durant els treballs de demolició, podent exigir el Director d'Execució de l'Obra la seva
modificació o millora.
4.1.1.2.2. Inici de l'obra i ritme d'execució dels treballs
El Contractista donarà inici a les obres de demolició en el termini especificat en el respectiu contracte,
desenvolupant-se de manera adequada perquè dins dels períodes parcials assenyalats es realitzin els
treballs, de manera que l'execució total es dugui a terme dins del termini establert en el contracte.
Serà obligació del Contractista comunicar a la Direcció Facultativa l'inici de les obres de demolició, de forma
fefaent i preferiblement per escrit, almenys amb tres dies d'antelació.
El Director d'Obra redactarà l'acta de començament de l'obra de demolició el dia d'inici dels treballs i la
subscriuran en la mateixa obra, juntament amb ell, el Director de l'Execució de l'Obra, el Promotor i el
Contractista. Per a la seva formalització, comprovarà que en l'obra existeix còpia dels següents documents:
• Projecte de demolició, amb els seus Annexos i modificacions.
• Pla de Seguretat i Salut en el Treball i la seva acta d'aprovació per part del Coordinador de Seguretat i
•
•
•
•
•
•

Salut durant l'execució dels treballs.
El Pla de desamiantat.
Llicència d'Obra atorgada per l'Ajuntament.
Comunicació d'obertura de centre de treball efectuada pel Contractista.
Altres autoritzacions, permisos i llicències que siguin preceptives per altres administracions.
Llibre d'Ordres i Assistències.
Llibre d'Incidències.

La data de l'acta de començament de l'obra marca l'inici dels terminis parcials i el termini total dels treballs
de demolició.
4.1.1.2.3. Ordre dels treballs
La determinació de l'ordre dels treballs és, per regla general, facultat del Contractista, excepte en aquells
casos en què, per circumstàncies de naturalesa tècnica o per raons de seguretat, s'estimi convenient la
seva variació per part de la Direcció Facultativa.
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4.1.1.2.4. Facilitats per a altres contractistes
D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista donarà totes les facilitats raonables
per a la realització dels treballs que li siguin encomanats als Subcontractistes o altres Contractistes que
intervinguin en els treballs de demolició. Tot això sense perjudici de les compensacions econòmiques a que
pertoqui per la utilització dels mitjans auxiliars o els subministraments d'energia o altres conceptes.
En cas de litigi, tots ells s'ajustaran al que resolgui la Direcció Facultativa.
4.1.1.2.5. Modificació del projecte per causes imprevistes o de força major
Quan es precisi modificar el Projecte per causes imprevistes, per motius de seguretat o per qualsevol
incidència, no s'interrompran els treballs, continuant-se segons les instruccions de la Direcció Facultativa
en tant es formula o es tramita el Projecte Reformat.
El Contractista està obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus mitjans materials, tot el que la
direcció d'Execució de l'Obra disposi per a estintolaments, apuntalaments, enderrocaments, recalçats o
qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat
en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que es convingui.
4.1.1.2.6. Interpretacions, aclariments i modificacions del projecte
El Contractista podrà requerir del Director d'Obra o del Director d'Execució de l'Obra, segons les seves
respectives comeses i atribucions, les instruccions o aclariments que es precisin per a la correcta
interpretació i execució de l'obra de demolició.
Quan es tracti d'interpretar, aclarir o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
plànols, croquis, ordres i instruccions corresponents, es comunicaran necessàriament per escrit al
Contractista, estant aquest a la vegada obligat a retornar els originals o les còpies, subscrivint amb la seva
signatura l'assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos i instruccions que rebi tant del
Director d'Execució de l'Obra, com del Director d'Obra.
Qualsevol reclamació que cregui oportuna fer el Contractista en contra de les disposicions preses per la
Direcció facultativa, haurà de dirigir-la, dintre del termini de tres dies, a qui l'hagués dictat, el qual li
donarà el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités.
4.1.1.2.7. Pròrroga per causa de força major
Si, per causa de força major o independentment de la voluntat del Contractista, aquest no pogués
començar les obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li
atorgarà una pròrroga proporcionada per al seu compliment, previ informe favorable del Director d'Obra.
Per a això, el Contractista exposarà, un escrit dirigit al Director d'Obra, la causa que impedeix l'execució o
la marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la
pròrroga que per aquesta causa sol·licita.
4.1.1.2.8. Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l'obra
El Contractista no es podrà excusar de no haver complert els terminis estipulats al·legant com a causa la
manca de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què, havent-ho sol·licitat per
escrit, no se li hagués proporcionat.
4.1.1.2.9. Neteja de les obres
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de materials
sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els treballs
i adoptar les mesures que siguin apropiades perquè l'obra presenti bon aspecte.
4.1.1.2.10. Obres sense prescripcions explícites
En l'execució de treballs que pertanyen a la demolició de l'edifici, pels quals no existeixin prescripcions
consignades explícitament en aquest Plec ni en la restant documentació del projecte, el Contractista
s'atindrà, en primer terme, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a
les normes i pràctiques de la bona construcció.
4.1.2. Disposicions Facultatives
4.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació
Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els
seus aspectes generals per la Llei 38/99, d'Ordenació de l'Edificació (L.O.E.).
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4.1.2.2. Agents que intervenen en l'obra segons Llei 38/1999 (L.O.E.)
Els agents intervinents en el procés de demolició es ressenyen a l'apartat "Agents intervinents" de la
memòria descriptiva del Projecte.
4.1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut segons RD 1627/1997
Els agents intervinents en matèria de seguretat i salut es ressenyen a l'apartat "Agents intervinents" de la
memòria de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
4.1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus segons RD 105/2008
Els agents que intervenen en la gestió dels residus de la demolició es defineixen a l'apartat "Agents
intervinents" de l'Annex "Estudi de gestió de residus de la demolició".
4.1.2.5. Visites facultatives
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la
Direcció facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són
pròpies, podent variar en funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial
requerida al tècnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran
d'adaptar-se al procés lògic de demolició, podent els agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la
fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a cadascú.
4.1.2.6. Obligacions dels agents intervinents
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes en els articles 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 i 16, del capítol III de la L.O.E. i altra legislació aplicable.
Les garanties i responsabilitats dels agents i treballadors de l'obra davant dels riscos derivats de les
condicions de treball en matèria de seguretat i salut, són les establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció
de Riscos Laborals i el Reial Decret 1627/1997 "Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres
de construcció".
4.1.2.6.1. El Promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa,
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.
Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi
Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això
segons l'establert en el RD. 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes en
matèria de seguretat i salut en les obres de demolició, facilitant còpies a les empreses contractistes,
subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel Promotor, exigint la presentació de
cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres.
El Promotor tindrà la consideració de Contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra
amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a
la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa, excepte en els casos estipulats en el Reial Decret
1627/1997.
4.1.2.6.2. El Projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent,
redacta el projecte.
Prendrà en consideració, en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte de demolició, els
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut, d'acord amb la legislació vigent.
4.1.2.6.3. El Contractista i Subcontractista
Segons defineix l'article 2 del Reial Decret 1627/1997:
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el Promotor, amb mitjans
humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres de demolició,
amb subjecció al projecte i al contracte.
Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista,
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció
al projecte pel qual es regeix la seva execució.
El Contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà
el Pla de Seguretat i Salut al que es refereix l'article 7 del R.D.1627/1997, de 24 d'octubre.
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Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos
Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i
ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut,
disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles,
complint les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de
la demolició.
Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels
treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.
Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra,
on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos,
procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció
preventiva de riscos de l'obra.
Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i
salut, cal destacar les contingudes a l'article 11 "Obligacions dels contractistes i subcontractistes" del R.D.
1627/1997.
Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut.
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les
obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de la demolició.
Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les
mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra.
Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint estrictament
les seves instruccions durant l'execució de la demolició.
Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel
que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms
per ells contractats.
Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes
en el pla.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del Promotor, no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.
4.1.2.6.4. La Direcció Facultativa
Segons defineix l'article 2 del Reial Decret 1627/1997, s'entén com a Direcció Facultativa:
El tècnic o els tècnics competents designats pel Promotor, encarregats de la direcció i del control de
l'execució de la demolició.
Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del Promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als
contractistes i als subcontractistes.
4.1.2.6.5. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte
És el tècnic competent designat pel Promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució,
l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut.
4.1.2.6.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de la demolició, és el tècnic competent designat pel
Promotor, que forma part de la Direcció Facultativa.
Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions:
• Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions

•

•
•
•

tècniques i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es
vagin a desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de
les mateixes.
Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i
els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva
recollits en la legislació vigent.
Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes
en el mateix.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
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• Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La

Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador.
4.1.3. Disposicions Econòmiques
4.1.3.1. Definició
Les condicions econòmiques fixen el marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra.
Tenen un caràcter subsidiari respecte al contracte d'obra establert entre les parts que intervenen, Promotor
i Contractista, que és en definitiva el qual té validesa.
4.1.3.2. Contracte d'obra
El contracte d'obra haurà de preveure les possibles interpretacions i discrepàncies que poguessin sorgir
entre les parts, així com garantir que la Direcció facultativa pugui, de fet, COORDINAR, DIRIGIR i
CONTROLAR la demolició, pel que és convenient que s'especifiquin i determinin amb claredat, com a
mínim, els següents punts:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Documents a aportar pel contractista.
Condicions d'ocupació del solar i inici de les obres.
Determinació de les despeses d'agafades i consums.
Responsabilitats i obligacions del Contractista: Legislació laboral.
Responsabilitats i obligacions del Promotor.
Pressupost del Contractista.
Revisió de preus (en el seu cas).
Forma de pagament: Certificacions.
Retencions en concepte de garantia (mai menys del 5%).
Terminis d'execució: Planning.
Retard de l'obra: Penalitzacions.
Litigi entre les parts.

Atès que aquest Plec de Condicions Econòmiques és complement del contracte d'obra en cas que no
existeixi cap contracte d'obra entre les parts se li comunicarà a la Direcció facultativa, que posarà a la
disposició de les parts el present Plec de Condicions Econòmiques que podrà ser usat com base per a la
redacció del corresponent contracte d'obra.
4.1.3.3. Criteri General
Tots els agents que intervenen en el procés de la %s, definits en la Llei 38/1999 d'Ordenació de l'Edificació
(L.O.E.), tenen dret a percebre puntualment les quantitats reportades per la seva correcta actuació
conformement a les condicions contractualment establertes, podent exigir-se recíprocament les garanties
suficients per al compliment diligent de les seves obligacions de pagament.
4.1.3.4. Fiances
El Contractista presentarà una fiança conforme al procediment que s'estipuli en el contracte d'obra:
4.1.3.4.1. Execució de treballs a càrrec de la fiança
Si el contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar l'obra en les condicions
contractades, el Director d'Obra, en nom i representació del Promotor, els ordenarà executar a un tercer, o
podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense
perjudici de les accions que tingui dret el Promotor, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per a
cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no anessin de rebut.
4.1.3.4.2. Devolució de les fiances
La fiança rebuda serà retornada al Contractista en un termini establert en el contracte d'obra, una vegada
signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. El Promotor podrà exigir que el Contractista li acrediti la
liquidació i quitança dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments i
subcontractes.
4.1.3.4.3. Devolució de la fiança en el cas d'efectuar-se recepcions parcials
Si el Promotor, amb la conformitat del Director d'Obra, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el
Contractista que se li retorni la part proporcional de la fiança.
4.1.3.4.4. Pressupost d'Execució Material (PEM)
Es denomina Pressupost d'Execució Material al resultat obtingut per la suma dels productes del nombre de
cada unitat d'obra pel seu preu unitari i de les partides alçades. És a dir, el cost de l'obra sense incloure les
despeses generals, el benefici industrial i l'impost sobre el valor afegit.
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4.1.3.4.5. Preus contradictoris
Només es produiran preus contradictoris quan el Promotor, per mitjà del Director d'Obra, decideixi introduir
canvis en el procés de demolició, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstància imprevista.
El Contractista sempre estarà obligat a efectuar els canvis indicats.
Per manca d'acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d'Obra i el Contractista abans
de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el contracte d'obra o, en defecte d'això,
abans de quinze dies hàbils des que se li comuniqui fefaentment al Director d'Obra.
4.1.3.4.6. Reclamació d'augment de preus
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte d'obra, 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 serveixi de base per a l'execució de les obres.
4.1.3.4.7. De la revisió dels preus contractats
El pressupost presentat pel contractista s'entén que és tancat, pel que no s'aplicarà revisió de preus.
Només es procedirà a efectuar revisió de preus quan hagi quedat explícitament determinat en el contracte
d'obra entre el Promotor i el Contractista.
4.1.3.5. Valoració i abonament dels treballs
4.1.3.5.1. Forma i terminis d'abonament de les obres
Es realitzarà per certificacions d'obra i es recolliran les condicions en el contracte d'obra establert entre les
parts que intervenen (Promotor i Contractista) que, en definitiva, és el qual té validesa.
Els pagaments s'efectuaran per la propietat en els terminis prèviament establerts en el contracte d'obra, i
el seu import correspondrà precisament al de les certificacions de l'obra conformades pel director
d'Execució de l'Obra, en virtut de les quals es verifiquen aquests.
4.1.3.5.2. Relacions valorades i certificacions
En els terminis fixats en el contracte d'obra entre el Promotor i el Contractista, aquest últim formularà una
relació valorada de les obres executades durant les dates previstes, segons l'amidament practicat pel
director d'Execució de l'Obra.
Les certificacions d'obra seran el resultat d'aplicar, a la quantitat d'obra realment executada, els preus
contractats de les unitats d'obra. No obstant això , els excessos d'obra realitzats en unitats, tals com
excavacions i formigons, que siguin imputables al Contractista, no seran objecte de cap certificació.
Els pagaments s'efectuaran pel promotor en els terminis prèviament establerts, i el seu import
correspondrà al de les certificacions d'obra, conformades per la Direcció facultativa. Tindran el caràcter de
document i lliuraments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es derivin de la
Liquidació Final, no suposant tampoc aquestes certificacions parcials l'acceptació, l'aprovació, ni la recepció
de les obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini que la valoració es refereix. Si
la Direcció facultativa ho exigís, les certificacions s'estendran a origen.
4.1.3.5.3. Millora d'obres lliurement executades
Quan el Contractista introduís qualsevol modificació en el procés de demolició, sense sol·licitar-la-hi
expressament la Direcció Facultativa, no tindrà dret més que a l'abonament del que pogués correspondre-li
en el cas d'haver-les executat amb l'estricta subjecció al projecte.
4.1.3.5.4. Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada
L'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada s'efectuarà prèvia justificació per part del
Contractista. Per a això, el Director d'Obra indicarà al Contractista, amb anterioritat a la seva execució, el
procediment que ha de seguir-se per a dur aquest compte.
4.1.3.5.5. Abonament de treballs especials no contractats
Quan calgués efectuar qualsevol tipus de treball de tipologia especial o ordinària que, per no estar
contractat, no sigui de compte del Contractista, i si no es contractessin amb tercera persona, tindrà el
Contractista l'obligació de realitzar-los i de satisfer les despeses de tota classe que ocasionin, els quals li
seran abonats per la Propietat per separat i en les condicions que s'estipulin en el contracte d'obra.
4.1.3.6. Indemnitzacions Mútues

Memòria del projecte d’enderroc de l’edifici de la brigada de Sant Jaume de Llierca a la Plaça del Casal, 1

Hash: keq7Kz1Epd4B/+5Y6kdel0OKFFY=

4.1.3.6.1. Indemnització per retard del termini de terminació de les obres de demolició.
Si, per causes imputables al Contractista, les obres de demolició sofrissin un retard en la seva finalització
en relació amb termini d'execució previst, el Promotor podrà imposar al Contractista, a càrrec de l'última
certificació, les penalitzacions establertes en el contracte, que mai seran inferiors al perjudici que pogués
causar el retard de l'obra.
4.1.3.6.2. Retard dels pagaments per part del Promotor
Es regularà en el contracte d'obra les condicions a complir per part d'ambdós.
4.1.3.7. Diversos
4.1.3.7.1. Assegurança de les obres
El Contractista està obligat a assegurar l'obra de demolició contractada, durant tot el temps que duri la
seva execució, fins a la recepció definitiva.
4.1.3.7.2. Custòdia de l'obra
El Contractista està obligat a custodiar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva demolició,
fins a la recepció definitiva.
4.1.3.7.3. Ús pel contractista d'edifici o béns del Promotor
No podrà el Contractista fer ús d'edifici o béns del Promotor durant l'execució de les obres sense el
consentiment del mateix.
4.1.3.8. Terminis d'execució: Planning d'obra
En el contracte d'obra hauran de figurar els terminis d'execució i lliurament, tant totals com a parcials. A
més, serà convenient adjuntar al respectiu contracte un pla d'obra dels treballs de demolició on figuri, de
forma gràfica i detallada, la durada de les diferents fases, que haurà de ser signat per les parts
contractants.
4.1.3.9. Liquidació final de l'obres de demolició
Entre el Promotor i Contractista, la liquidació de l'obra de demolició haurà de fer-se d'acord amb les
certificacions conformades per la Direcció d'Obra. Si la liquidació es realitzés sense el vist i plau de la
Direcció d'Obra, aquesta només intervindrà, en cas de desavinença o desacord, en el recurs davant els
Tribunals.

4.2. Plec de condicions tècniques particulars
4.2.1. Disposicions de caràcter general
Les disposicions incloses en el present plec es complementen amb les condicions d'execució de la demolició
descrites en la Memòria, amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció
individual prevists a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, i amb les prescripcions i mesures de planificació i
optimització de la gestió incloses en l'Estudi de Gestió de Residus.
Els apartats que complementen les disposicions del present plec són:
• Memòria del projecte: "Procés de demolició"
• Memòria de l'estudi bàsic de seguretat i salut: "Identificació de riscos i mesures preventives a

adoptar".
• Plec de condicions de l'estudi bàsic de seguretat i salut: "Mitjans de protecció col·lectiva" i "Mitjans de

protecció individual".
• Estudi de gestió de residus: "Mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus

resultants de la demolició de l'edifici." i "Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig,
separació i altres operacions de gestió dels residus de demolició.".
4.2.2. Disposicions particulars
4.2.2.1. Normes i mesures de seguretat a adoptar en la demolició.
A més de les disposicions i mesures preventives exposades a l'apartat anterior, es tindran en compte les
contingudes en el corresponent Pla de Seguretat i Salut desenvolupat pel contractista.
4.2.2.1.1. Abans de la demolició.
Es realitzarà una visita d'inspecció que recorrerà totes les dependències de l'edifici, comprovant que no
existeix cap emmagatzematge de combustibles o substàncies perilloses, que no s'aprecien fugides de
gasos, vapors tòxics o substàncies inflamables, i que no s'observen zones que requereixin una desinfecció
prèvia.
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Es protegiran o es retiraran, si s'escau, els elements urbans i el mobiliari públic amb el risc de deterioració
a causa de la demolició.
L'edifici estarà envoltat per una tanca d'alçada no menor de 2 m, situada a una distància de l'edifici major
d'1,50 m. Quan dificulti el pas, es disposaran llums vermelles indicatives, amb una separació menor de 10
m, al llarg del tancament i en cada cantonada.
Es delimitarà tota la zona afectada per la demolició mitjançant el seu tancat i senyalització, indicant de
forma clarament visible els accessos reservats al personal i als vehicles, les zones específiques de treball, la
ubicació de les instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, la zona d'afecció i el camp d'acció de la
maquinària, i si s'escau, el lloc destinat a l'aplec de combustible.
Es disposarà en l'obra, per al servei i ús dels operaris, de les eines necessàries i dels equips de protecció
individual (EPI) especificats en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, que s'hauran de mantenir en bones
condicions d'ús.
Els usuaris tindran l'entrenament i la formació apropiats per al maneig dels diferents tipus d'eines,
utilitzant-les de manera adequada a cada tipus de treball que es realitzi i coneixent les mesures de
seguretat a adoptar per al seu correcte ús.
Es disposarà en l'obra d'una presa d'aigua per al reg de les zones de treball, evitant amb això la formació
de pols durant l'execució de la demolició.
No es permetran fogueres, brases o barbacoes dins del recinte de l'edifici, ni s'utilitzarà el foc amb
propagació de flama com a mitjà de demolició.
S’apuntalaran els buits i s'estintolaran els paraments que revesteixin algun risc durant l'execució de
demolició.
S'instal·laran convenientment les bastides, plataformes de treball, tremuges, canaletes i tots els mitjans
auxiliars necessaris, perquè la demolició es dugui a terme de forma segura i amb el menor impacte
mediambiental generat per la pols i els enderrocs.
4.2.2.1.2. Durant la demolició.
No es permetrà la presència de personal en el mateix pla vertical de la zona de treball, sent aconsellable
que tots els operaris se situïn en el mateix nivell, amb l'objectiu d'evitar accidents ocasionats per les restes
despreses de la demolició.
Es procedirà al reg dels elements i la runa de la demolició, per evitar la formació de pols.
Es fitaran i vigilaran convenientment les zones de caiguda de runa, evitant la seva acumulació sobre els
elements estructurals. Quan això sigui inevitable, es limitarà el seu pes, de manera que no se superin les
sobrecàrregues previstes en el projecte inicial, no sobrepassant en cap cas els 200 kg/m².
S'evitarà l'acumulació i el suport de la runa sobre les tanques i els paraments verticals, per no transmetre
empentes que puguin derrocar de forma inesperada aquests elements, posant en risc la seguretat dels
operaris.
Si sorgís qualsevol imprevist o anomalia d'importància durant l'execució de la demolició, es donarà part
immediatament a la Direcció Facultativa. Quan es tracti de fissures o esquerdes, es procedirà a la
col·locació de testimonis en ambdues cares de l'element constructiu, per controlar les seves alteracions,
indicant-se la data de la seva col·locació. L'encarregat de l'obra vigilarà de forma contínua la seva evolució,
almenys dues vegades al dia, inclosos els festius, havent d'anotar i comunicar el seu comportament a la
Direcció Facultativa, procedint a la paralització parcial de l'enderrocament a la zona afectada i a
l'apuntalament o consolidació de l'element si fos necessari.
En finalitzar la jornada, les zones de l'edifici que es puguin veure afectades es protegiran de la pluja
mitjançant lones o plàstics, evitant que quedin elements inestables que puguin ser enderrocats
inesperadament pel vent o altres condicions atmosfèriques.
La demolició s'efectuarà seguint l'ordre invers al que correspon a la construcció d'una obra nova, procedint
de dalt a baix i intentant que la demolició es realitzi al mateix nivell, evitant la presència de persones
situades en les proximitats d'elements que s'enderroquin o bolquin.
Quan existeixi risc de caiguda de l’operari des d’una altura superior a 2,0 m, s’utilitzaran cinturons de
seguretat anclats a punts fixes de l’obra.
El trossejament dels elements es realitzarà per peces de mida fàcilment manejable per una sola persona,
excepte aquells que puguin provocar talls o lesions, com és el cas de vidres i aparells sanitaris, que es
desmuntaran sense trossejar.
Quan un element no sigui manejable per una sola persona, el seu tall o desmuntatge es realitzarà
mantenint-lo suspès o apuntalat, evitant les caigudes brusques que puguin produir vibracions que es
transmetin a la resta de l'edifici.
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4.2.2.1.3. Després de la demolició.
Una vegada aconseguida la cota zero, es procedirà a una revisió general de les edificacions contigües per
observar les lesions que hagin pogut sofrir.
Es repararan o reposaran, si s'escau, els elements urbans i el mobiliari públic que hagin resultat deteriorats
a causa de la demolició.
Quedaran en perfecte estat, una vegada conclosa la demolició, la vorera i els vials, amb les seves arquetes
i embornals.
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Documentació fotogràfica:
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VI. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
-

I

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

-

II

PLA DE DESAMIANTAT
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II. PLA DE DESAMIANTAT
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1. CONSIDERACIONS PRÈVIES: ANTECEDENTS, OBJECTE I
CONTINGUT
1.1. Antecedents
La regulació normativa relacionada amb l'amiant s'inicia a Espanya en els anys 40, sent obligatori per
a les empreses, des de l'any 1947, la realització de controls dels nivells d'exposició dels treballadors a
l'amiant i als materials que el continguin. La normativa bàsica sobre aquest tema va ser el Reglament
sobre treballs amb el risc d'amiant, aprovat per l'Ordre ministerial de 31 d'octubre de 1984,
complementada posteriorment amb altres normes equiparables a les existents als països del nostre
entorn europeu.
En l'exposició de motius del RD 396/2006, de 31 de març, queden patents els antecedents legislatius
respecte a la regulació de les disposicions de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc
d'exposició a l'amiant i als materials que el continguin.
"La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, determina el cos bàsic de
garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels
treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball".
"Segons l'article 6 de la Llei citada en el paràgraf anterior, són les normes reglamentàries les que han
d'anar concretant els aspectes més tècnics de les mesures preventives, establint les mesures mínimes
que s'han d'adoptar per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre tals mesures es troben les
destinades a garantir la protecció dels treballadors contra els riscos derivats de l'exposició a l'amiant
durant el treball".
"Junt a l'exigència comunitària, no es pot oblidar la necessitat d'actualitzar el Reglament sobre treballs
amb el risc d'amiant. L'Ordre de 31 d'octubre de 1984 va ser una norma avançada al seu temps, que
introduïa en l'àmbit dels treballs amb amiant conceptes preventius desconeguts en la nostra
normativa, llavors denominada de seguretat i higiene: avaluació de riscos, formació i informació dels
treballadors, etc. No obstant això, en els anys transcorreguts des de 1984, Espanya s'ha dotat d'un
marc jurídic sobre prevenció equiparable a l'existent als països del nostre entorn europeu, i això
exigeix una actualització de les disposicions sobre aquesta matèria, adaptant-les a aquest nou
escenari".
En aquest context jurídic, entra en vigor el RD 396/2006, que regula les disposicions de seguretat i
salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant, establint en el seu article 11 "Plans de
treball", l'obligatorietat d'elaborar un pla de treball per part de l'empresari, abans del començament
de cada activitat amb el risc d'exposició a l'amiant.

1.2. Objecte
El present pla té per objecte preservar la seguretat i salut dels operaris implicats en els treballs de
desamiantat, i de totes les persones que puguin veure's afectades durant el procés.

1.3. Contingut del pla
El pla conté la informació de caràcter general, les mesures i les disposicions específiques, els mètodes
de treball i la descripció detallada del procés de desamiantat, que a continuació es detalla:
•
•
•
•
•
•
•

Agents que intervenen en el procés de desamiantat.
Dades de l'obra i de l'emplaçament.
Mesurades a adoptar en els treballs de desamiantat
Mesures tècniques generals de prevenció.
Mesures organitzatives.
Mesures d'higiene personal i de protecció individual.
Disposicions específiques per a determinades activitats.
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• Especificacions contingudes en el Pla de treball en relació a:
• La previsió de l'eliminació dels materials que continguin amiant, abans de la demolició.
• Les mesures que garanteixin la seguretat i salut dels agents intervinents.
• La descripció del treball a realitzar.
• Tipus de material a intervenir (si és friable o no friable).
• La ubicació de la zona concreta de treball amb presència d'amiant.
• La data d'inici i la durada prevista del treball.
• La relació nominal dels treballadors implicats.
• Els procediments a aplicar.
• Les mesures preventives per limitar la generació i dispersió de fibres d'amiant.
• Els equips utilitzats per a la protecció dels treballadors.
• La mesures adoptades per evitar l'exposició d'altres persones.
• Les mesures destinades a informar als treballadors sobre els riscos existents i les precaucions

a adoptar.
• Les mesures per a l'eliminació dels residus, indicant l'empresa gestora i l'abocador.
• Els recursos preventius de l'empresa.
• El procediment establert per a l'avaluació i control de l'ambient de treball.

2. INFORMACIÓ DE CARÀCTER GENERAL
2.1. Projecte i emplaçament
Enderroc edifici brigada
Plaça del Casal, 1, Sant Jaume de Llierca (Girona)

2.2. Agents que intervenen en el procés de desamiantat
Promotor: Ajuntament de Sant Jaume de Llierca
Contractista:
Autor del Pla de desamiantat: Joan Vila Solé
Director de l'execució de l'obra: Ramon Soler
Coordinador de seguretat i salut:
Empresa encarregada del procés de desamiantat:
Tota empresa dedicada als treballs amb l'amiant, té l'obligació d'estar inscrita en el Registre
d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA).

2.3. Període de desamiantat
Data prevista d'inici dels treballs de desamiantat:
Durada estimada dels treballs de retirada de l'amiant: 1 mes

3. NORMATIVA APLICABLE ALS TREBALLS AMB EL RISC
D'EXPOSICIÓ A L'AMIANT
RD 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut
aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. (BOE num. 86, d'11 d'abril).
Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus. (BOE num. 96, de 22 d'abril).
RD 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos
relacionats amb els agents químics durant el treball. (BOE num. 104, d'1 maig).

Memòria del projecte d’enderroc de l’edifici de la brigada de Sant Jaume de Llierca a la Plaça del Casal, 1

Hash: keq7Kz1Epd4B/+5Y6kdel0OKFFY=

RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les
obres de construcció. (BOE num. 256, de 25 d'octubre).
RD 665/1997, de 12 de maig, sobre protecció dels treballadors enfront dels riscos relacionats amb
l'exposició a agents cancerígens durant el treball. (BOE num. 124, de 24 de maig).
RD 108/1991, d'1 de febrer, sobre prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda
per l'amiant. (BOE num. 32, de 6 de febrer).
RD 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s'imposen limitacions a la comercialització i a l'ús de
certes substàncies i preparats perillosos. (BOE 278/1989, de 20 novembre de 1989). Annex II.
Disposicions especials referents a l'etiquetatge dels productes que continguin amiant.

4. MESURADES A ADOPTAR EN ELS TREBALLS DE DESAMIANTAT
4.1. Mesures tècniques generals de prevenció (Art. 6 del RD 396/2006)
L'exposició dels treballadors a fibres procedents de l'amiant o de materials que ho continguin en el lloc
de treball no superarà en cap cas el valor límit ambiental d'exposició diària (VLA-ED) de 0,1 fibres per
centímetre cúbic, mesurada com una mitjana ponderada en el temps per a un període de vuit hores.
Para tal comesa, s'aplicaran les següents mesures preventives:
• Els procediments de treball es concebran de tal forma que no produeixin fibres d'amiant. Si això

resultés impossible, es procurarà que no hi hagi dispersió de fibres d'amiant en l'aire.
• Les fibres d'amiant produïdes s'eliminaran en les proximitats del focus emissor, preferentment

mitjançant la seva captació per sistemes d'extracció, en condicions que no suposin un risc per a
la salut pública i el medi ambient.
• Tots els locals i equips utilitzats es netejaran i mantindran eficaçment i amb regularitat.
• L'amiant o els materials dels quals es desprenguin fibres d'amiant o que ho continguin,
s'emmagatzemaran i transportaran en embalatges tancats apropiats, amb etiquetes
reglamentàries que indiquin el seu contingut.
• Els residus i runes de la demolició s'agruparan i transportaran fora del lloc de treball al més aviat
possible, en embalatges tancats apropiats i amb etiquetes que indiquin que contenen amiant.
Posteriorment, aquestes deixalles es tractaran conformement a la normativa aplicable sobre
residus perillosos.

4.2. Medidas organizativas (Art. 7 del RD 396/2006)
El Contractista adoptarà les mesures necessàries perquè el nombre de treballadors exposats a fibres o
a materials que continguin amiant sigui el mínim possible, no permetent-se la realització d'hores
extraordinàries.
En cas que se sobrepassi el llindar del VLA-ED de 0,1 fibres per centímetre cúbic per a un període de
vuit hores, s'identificaran les causes i es prendran al més aviat possible les mesures adequades per
remeiar la situació. No es prosseguirà el treball a la zona afectada fins que no es comprovi l'eficàcia
d'aquestes mesures, mitjançant una nova avaluació del risc.
Els llocs on es realitzin aquestes activitats estaran delimitats i senyalitzats mitjançant panells i senyals
clarament visibles. Aquestes àrees no podran ser accessibles a persones alienes al treball i quedarà
prohibit beure, menjar i fumar en elles.

4.3. Mesures d'higiene personal i protecció individual (Art. 9 del RD
396/2006)
Serà responsabilitat del Contractista l'adopció de les mesures necessàries perquè els treballadors amb
el risc d'exposició a amiant disposin de:
• Instal·lacions sanitàries apropiades i adequades per a la seva higiene personal, amb un període

de temps mínim, dins de la jornada laboral, de deu minuts abans del dinar i altres deu minuts
abans d'abandonar el treball.
• Roba de protecció apropiada o roba especial adequada, facilitada pel Contractista. Aquesta serà
d'ús obligatori durant el temps de permanència a les zones en què existeixi exposició a l'amiant i
necessàriament substituïda per la roba de carrer abans d'abandonar el centre de treball. De la
mateixa manera, es responsabilitzarà del rentat i descontaminació de la roba de treball, quedant
prohibit que els treballadors rentin la roba al seu domicili. Quan contractés aquestes operacions
amb empreses especialitzades, tindrà l'obligació d'assegurar-se que la roba s'envia en recipients
tancats i etiquetats amb els advertiments precisos.
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• Instal·lacions o llocs per guardar de manera separada la roba de treball o de protecció i la roba de

carrer.
• Un lloc determinat per a l'emmagatzematge adequat dels equips de protecció. Es verificarà que

aquests es netegen amb regularitat i es comprovarà el seu bon funcionament, si fos possible amb
anterioritat, i en tot cas després de cada utilització, reparant o substituint els equips defectuosos
abans d'un nou ús.
El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball establertes no podrà recaure de
cap manera sobre els treballadors.

4.4. Disposicions específiques per a determinades activitats (Art. 10 del RD
396/2006)
Quan es prevegi la possibilitat que se sobrepassi el llindar del VLA-ED de 0,1 fibres per centímetre
cúbic per a un període de vuit hores, malgrat utilitzar-se mesures tècniques preventives tendents a
limitar el contingut d'amiant en l'aire, el Contractista adoptarà les següents mesures
complementàries:
• Els treballadors rebran un equip de protecció individual de les vies respiratòries apropiat i els

altres equips de protecció individual que siguin necessaris, vetllant el Contractista per l'ús efectiu
dels mateixos.
• S'instal·laran panells d'advertiment per indicar que és possible que se sobrepassi el valor límit
fixat.
• S'evitarà la dispersió de pols procedent de l'amiant o de materials que el continguin, fora dels
locals o llocs d'acció.
• Se supervisarà la correcta aplicació dels procediments de treball i de les mesures preventives
previstes, per una persona que compti amb els coneixements, la qualificació i l'experiència
necessaris en aquestes activitats i amb la formació preventiva corresponent com a mínim a les
funcions del nivell bàsic.

5. PLA DE DESAMIANTAT
5.1. Consideracions prèvies a l'elaboració del pla
Abans del començament de cada treball amb el risc d'exposició a l'amiant, el Contractista elaborarà el
seu corresponent pla de treball, on prevegi que l'amiant o els materials que ho continguin s'eliminaran
abans d'aplicar les tècniques de demolició i que es garanteix que no existeixen riscos deguts a
l'exposició a l'amiant en el lloc de treball, una vegada acabades les obres de demolició o de retirada de
l'amiant.
Per a l'elaboració del pla de treball seran consultats els representants dels treballadors, i serà conegut
per tots els agents intervinents, especialment pels treballadors i recursos preventius, que vetllaran pel
compliment del mateix.
El pla haurà d'estar aprovat per l'Autoritat Laboral en els terminis i termes indicats a l'article 12
"Tramitación de planes de trabajo" del RD 396/2006.
En cas que el Contractista subcontracti amb uns altres la realització dels treballs de desamiantat,
comprovarà que aquests subcontractistes compten amb el corresponent pla de treball, que remetran a
l'empresa principal o contractista, una vegada aprovat per l'autoritat laboral corresponent.

5.2. Definició, classe i tipus d'amiant
L'amiant, també anomenat asbest, és un grup de minerals metamòrfics fibrosos, composts
principalment de silicats de cadena doble.
Els minerals d'asbest posseeixen fibres llargues i resistents que es poden separar, amb suficient
flexibilitat com per ser entrellaçades i resistir altes temperatures, característiques que l'han convertit
en un material molt usat en la construcció.
Classes d'amiant:
•
•
•
•
•
•

Crisòtil
Amosita
Crocidolita
Actinolita fibrosa
Tremolita fibrosa
Antofilita fibrosa
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Els materials que contenen amiant es divideixen en dos grups:
• Friables: Aquells que poden alliberar fibres o partícules sota l'efecte de xocs o vibracions.
• No Friables: Aquells que no alliberen fibres o partícules per aquestes causes.

5.3. Identificació i localització dels materials que contenen amiant
Amb anterioritat al començament d'obres de demolició, el Contractista adoptarà totes les mesures
adequades per identificar els materials que puguin contenir amiant, reflectint la seva identificació en
l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Els materials que poden contenir amiant es troben localitzats en els elements de l'edifici que es
resumeixen en la següent taula:
Localització de l'amiant en l'obra
Amiant no friable
Fibrociment: Plaques per a cobertes
Lloc on es realitzen els treballs

Treballs en exteriors (tancament i coberta)

Quantitat d'amiant a manipular 180 m²

6. PLA DE TREBALL PER A LES ACTIVITATS AMB RISC
D'EXPOSICIÓ A L'AMIANT
6.1. Mètode de treball previst en el pla
El mètode de treball a adoptar estarà en funció del tipus d'amiant, és a dir, si és friable o no friable.
Es prendran les següents mesures preventives de caràcter general per limitar la generació i dispersió
de les fibres d'amiant en l'ambient i l'exposició dels treballadors a l'amiant:
•
•
•
•
•
•
•
•

Es manipularà el material durant el mínim temps possible i amb precaució.
S'evitarà el trencament o fragmentació del material amb amiant.
Les fibres d'amiant produïdes s'eliminaran en les proximitats del focus emissor.
S'evitarà la dispersió dels materials friables mitjançant tècniques d'injecció amb líquids
humectants que penetrin en tota la massa.
S'utilitzaran eines, preferentment manuals, que generin la mínima quantitat de pols.
Es treballarà en humit, evitant l'aplicació de pressió d'aigua que pugui provocar la dispersió de
fibres d'amiant.
Es treballarà amb sistemes d'extracció localitzada d'aire, usant filtres d'alta eficàcia per a
partícules.
Els locals i equips utilitzats estaran en condicions de poder-se netejar i mantenir eficaçment, amb
regularitat.

6.1.1. Material amb amiant no friable
Les superfícies dels elements de fibrociment s'impregnaran amb una solució aquosa amb líquid
encapsulant, prèvia eliminació de les partícules superficials amb aspiradors que disposin de filtres
absoluts, amb la finalitat d'evitar l'emissió de fibres pel trencament accidental o durant el seu trasllat.
S'utilitzaran equips de polvorització a baixa pressió per evitar que les fibres d'amiant es dispersin.
L'aigua utilitzada serà degudament filtrada abans del seu abocament a la xarxa general de
clavegueram.
Les plaques de fibrociment es col·locaran sobre un palet per al seu millor transport, embalant-se amb
un plàstic suficientment resistent per evitar el seu trencament. Aquelles que estiguin trencades o es
trenquin durant el desmuntatge s'humitejaran amb una impregnació encapsulant, procedint a la seva
retirada manual amb tota precaució, dipositant-les en bosses de polipropilè, que estaran clarament
identificades mitjançant l'indicatiu reglamentari de l'amiant.
Finalment, es procedirà a una inspecció general per comprovar que no queden restes de materials
amb amiant, netejant-se la zona amb un aspirador dotat de filtre absolut.

6.2. Mitjans de prevenció i protecció
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6.2.1. Controls mèdics
Tots els operaris que intervinguin en les operacions de desamiantat hauran de passar per un
reconeixement mèdic específic (article 16 del RD 396/2006), per determinar, des del punt de vista
mèdic-laboral, la seva aptitud per als treballs amb risc per amiant.
Una vegada finalitzats els treballs amb amiant, l'operari se sotmetrà a reconeixements mèdics
posteriors, amb la finalitat de prevenir les conseqüències de les patologies latents que produeix
l'amiant.
6.2.2. Equips de protecció individual
En els treballs de desamiantat s'utilitzaran els següents equips de protecció individual EPI:
Granotes de treball: Seran flexibles, de teixit lleuger que impedeixi l'adherència de fibres, sense cap
tipus de butxaca o obertura on es puguin acumular partícules d'amiant. Tindran la classificació de
tipus 5 "impermeables a partícules", segons la classificació d'indumentària de protecció contra
contaminants químics.
Han de proporcionar bona resistència a l'esquinçament, quedant tancats en els turmells i en els punys,
proveïts de caputxes i ajustats perfectament a les polaines, guants i mascareta, mitjançant cinta
adhesiva.
Podran ser reutilitzables quan el rentat i la descontaminació de la roba de treball l'efectuïn empreses
especialitzades, assegurant-se que l'enviament es realitza en recipients tancats i etiquetats amb els
advertiments precisos.
Preferentment s'optarà per la roba d'un sol ús, que es tractarà i eliminarà com un altre residu
contaminat.
Protecció de mans: Guants de làtex o neoprè amb extensió del braç que quedarà cobert per l'elàstic
de la màniga del vestit d'un sol ús.
Protecció ocular: Ulleres de protecció ocular del tipus góndola, de visió panoràmica, no entelables.
L'ajust en la cara es realitzarà per mitjà del suport del vidre.
Protecció de peus: Botes de goma de seguretat amb puntera i sola reforçada homologades. L'elàstic
dels pantalons del vestit cobrirà la part alta de les botes.
Protectors respiratoris: Per a interiors, s'usaran màscares que treballen a pressió positiva amb
aportació d'aire prèviament filtrat amb filtres tipus P3. Per als treballs a l'exterior, mascaretes dotades
amb filtre mecànic FFP3 o mascaretes amb filtres tipus P3.
La utilització d'equips de protecció individual de les vies respiratòries no podrà ser permanent, i el seu
temps d'utilització, per a cada treballador, es limitarà al mínim estrictament imprescindible, sense que
en cap cas es puguin superar les 4 hores diàries. Es preveuran les pauses pertinents en funció de la
càrrega física i les condicions climatològiques.
6.2.3. Mesuraments en l'ambient de treball
A fi de que un operari no estigui sotmès a un valor d'exposició diària superior a 0,1 fibres per
centímetre cúbic, mesurada com a mitjana ponderada en el temps de vuit hores, es realitzarà un
recompte de fibres durant l'execució dels treballs, mitjançant la presa de mostres personals i
estàtiques, segons l'Annex I del RDA 396/2006.
Les proves es realitzaran en els llocs de treball on pugui haver-hi amiant, a l'exterior dels llocs on es
treballa amb amiant i durant el procés de retirada de l'amiant, per assegurar que el lloc de treball
quedi totalment net de restes d'amiant.
La presa de mostres i l'anàlisi (recompte de fibres) es realitzarà preferentment pel procediment descrit
en el mètode MTA/MA-051 de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, «Determinació de
fibres d'amiant i altres fibres en aire. Mètode del filtre de membrana/microscòpia òptica de contrast de
fases», segons el mètode recomanat per l'Organització Mundial de la Salut en 1997.

6.3. Mesures d'higiene personal: manteniment i neteja
En cas de treballs amb amiants friables, es disposarà d'unitats de descontaminació, que estaran
formades per tres zones perfectament diferenciades. La primera estarà composta per un armariet
destinat a la roba de carrer "vestuari net", en la segona o "vestuari brut", es disposarà de recipients
adequats per a la recollida de roba i equips de protecció individual (EPI) usats que es consideraran
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residus, i la tercera zona, que quedarà entre ambdues, la constituirà una condícia amb dutxa equipada
amb aigua calenta sanitària i un filtre especial per a l'aigua.
Tots els vestuaris disposaran d'un sistema d'aspiradors portàtils, sistemes d'extracció de l'aire amb
filtres i sistema de filtració d'aire.
Els protectors respiratoris (EPI) es trauran a la dutxa, una vegada s'hagi procedit a la seva neteja.
Les característiques dels equips i materials utilitzats quedaran adequadament documentades.

7. TRACTAMENT DELS RESIDUS QUE CONTENEN AMIANT
Els residus amb amiant es classifiquen segons el Catàleg Europeu de Residus (Ordre MAM/304/2002),
entre els quals figuren els que s'utilitzen en la construcció:
• 17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant.
• 17 06 01 Materials de construcció que contenen amiant.

Tots ells classificats com a residus perillosos i als quals els serà aplicable la Llei 10/98 de Residus, BOE
96, per la qual cosa s'adoptaran les següents mesures de caràcter general per a l'eliminació dels
residus:
• Els residus d'amiant es recolliran de forma separada i independent, emmagatzemant-se i

transportant-se fora del lloc de treball al més aviat possible.
• S'emmagatzemaran i transportaran en embalatges tancats apropiats, amb etiquetes indicatives

del seu contingut.
• Tot material d'un sol ús utilitzat en els treballs de desamiantat tindrà la consideració de residu

d'amiant.

7.1. Recollida i embalatge
Es recolliran separant-los d'un altre tipus de residus en origen, en embalatges apropiats al tipus de
material d'amiant.
S'embalarà amb material plàstic de suficient resistència mecànica, que es fleixarà adequadament
sobre palets homologats de fusta.
Els fragments de fibrociment i altres residus d'amiant, es recolliran en sacs especials de polipropilè,
amb nanses, proveïts de bossa interior.
Els embalatges se senyalitzaran amb etiquetes que indiquin que contenen amiant, d'acord amb
l'Annex II del RD 1406/1989, segons la figura:

7.2. Transport
Es transportaran tancats i nets, sense restes de residus, d'acord amb la normativa específica sobre
transport de residus perillosos.
El transportista estarà inscrit en el registre d'empreses amb el risc d'amiant (RERA) i autoritzat per
l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma corresponent.
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7.3. Destinació i dipòsit
Es dipositaran d'acord amb els criteris de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la
Comunitat Autònoma corresponent, en abocadors de residus perillosos, o en abocadors de residus no
perillosos que compleixin les condicions establertes per la normativa vigent en la matèria.
Es verificarà per part del Contractista que la destinació dels residus d'amiant és un abocador autoritzat
gestionat per un gestor autoritzat.
Empresa gestora dels residus: A concretar amb promotor.
Abocador autoritzat: A concretar amb empresa gestora.
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