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1 INTRODUCCIÓ 

 

1.1 OBJECTE 

L’objecte de d’aquest projecte és sol·licitar la llicència municipal d’obres per realitzar la millora 

agrícola a la finca rústica mitjançant aportació de terres. Aquesta finca es troba situada a Can 

Morral, terme municipal d’Abrera, comarca del Baix Llobregat.  

La finalitat d’aquesta actuació és la recuperació de l’activitat agrícola en aquesta finca mitjançant 

l’aportació de terres per tal de reomplir les cotes més baixes amb el fi d’aconseguir un camp amb 

un relleu topogràfic adequat pel cultiu de cereals, ja que actualment el camp està en desús degut 

als importants desnivells topogràfics que presenta. Amb aquesta actuació es pretén obtenir una 

zona de cultiu de fàcil maneig, amb una profunditat i pendent adient per les seves necessitats, que 

doni com a resultat una millora agrícola. 

 

1.2 FINALITAT DEL DOCUMENT  

En la present memòria es descriu la situació inicial i final de la zona, les tasques a realitzar, i les 

mesures tècniques que cal adoptar amb la finalitat de minimitzar l’impacte en el medi on es 

desenvoluparà l’actuació, garantint així, un resultat final òptim, tant en la zona d’afectació com en 

la superfície circumdant. 

 

1.3 ANTECEDENTS 

En aquesta parcel·la es realitzava un cultiu de secà, format per vinyes i oliveres, però s’ha 

abandonat i s’ha arrencat degut a la introducció de la nova maquinària agrícola, ja que la zona té 

forts desnivells que fan inviable obtenir un rendiment agrícola amb els sistemes actuals de treball. 

Durant els últims anys s’ha anat llaurant les zones amb menys desfavorables per tal de mantenir la 

superfície agrícola però les zones més inaccessibles s’han abandonat i ara es poden veure les restes 

de l’antic conreu i es pot trobar ceps morts, oliveres sense cuidar i també hi ha arbustos, herbassars 

i pins. 

 

1.4 ANTECEDENTS AL DOCUMENT 

Els antecedents a aquest document són: 

- El 14 de maig de 2015, es presenta a l’Ajuntament d’Abrera la documentació necessària 

(núm. expedient: E013/2016/019 (E029/2015/136)) per donar compliment al tràmit definit 
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per l’article 48 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 

d’Urbanisme.  

- El 26 d’abril de 2016, la Comissió Territorial d’urbanisme de Barcelona aprova, de 

conformitat amb l’article 48 del DL 1/2010, el projecte presentat, fent esment a la 

necessitat de donar compliment a les consideracions presents als informes de l’OGAU i del 

DARP. A l’annex 4.4 s’adjunta la resolució d’urbanisme esmentada. 

- El 1 de juliol de 2016, s’entrega a l’ajuntament la documentació complementària 

necessària per tal de donar compliment als informes de l’OGAU i del DARP.  

- El 6 de setembre de 2016, l’ajuntament atorga la llicència d’obres al projecte. A l’annex 4.5 

s’adjunta la notificació acord de llicència d’obres. 

- El 16 d’octubre de 2017, acaba la vigència de la llicència d’obres atorgada, sense haver 

iniciat les obres corresponents. 

Aquest projecte es presenta per donar compliment a l’article 48 del DL1/2010 i a més incorpora les 

consideracions presents en els informes del l’OGAU i del DARP que se’ns requerien l’any 2016. 

D’aquesta manera, es pretén tornar a rebre la resolució favorable de la Comissió Territorial 

d’urbanisme de Barcelona, així com, la llicència d’obres corresponent, ambdues concedides l’any 

2016. És important tenir present que, el projecte que ens ocupa, no ha patit canvis en el contingut 

que siguin diferents a la incorporació esmentada. 

 

1.5 NORMATIVA APLICABLE 

La millora de finques rústiques mitjançant moviments de terres i obres de desmunt o explanació es 

troben subjectes a llicència urbanística d’acord a l’art. 179.2.f) del Decret 1/2005 de la llei 

d’urbanisme. 

Aquest projecte haurà de respectar la següent normativa: 

- Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el 

procediment de llicència urbanística per a la millora de finques rústiques que s’efectuïn 

amb aportació de terres procedents d’obres de la construcció. 

- Normes urbanístiques del POUM vigent en el terme municipal d’Abrera. 

No tenint un caràcter exhaustiu l’anterior compilació, es tindran en compte les altres ordres, decrets 

o normes que siguin d’aplicació, no essent excusable la no observança dels mateixos, pel fet de no 

estar assenyalats en l’apartat anterior 
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2 DADES IDENTIFICATIVES DEL PROJECTE 

2.1 DADES DEL SOL·LICITANT I CONTRACTISTA PER REALIZAR LES OBRES 

Empresa / titular: 

 

Nom:  Excavacions i Finques Silvestre Ginferrer, S.L. 

NIF:   B-64.173.677 

Adreça:  Avda. Catalunya 33, Baixos 

Municipi:  Castellbell i el Vilar (08296) 

Comarca Bages 

Telèfon 93.828.20.32 

Representant: 

Nom: Silvestre Ginferrer Martínez 

Telèfon 619.78.69.56 

2.2 DADES DEL PROPIETARI DEL CAMP 

Empresa / titular: 

 

Nom:  Xavier Morral Estruch 

NIF:   39131046-L 

Adreça:  Finca Masia Can Morral del Molí 

Municipi:  Abrera (08630) 

Comarca Baix Llobregat 

Telèfon 600.92.13.02 

 

2.3 DADES DE L’EXPLOTADOR DE LA FINCA 

Empresa / titular: 

 

Nom:  Ricard Morral Martínez 

NIF:   45478107-T 

Adreça:  Finca Masia Can Morral del Molí 

Municipi:  Abrera (08630) 

Comarca Baix Llobregat 

Telèfon 600.92.13.02 

 

2.4 DADES DEL CAMP ON ES PRETÉN FER LA MILLORA 

Adreça:  Polígon 12, parcel·la 4-Can Morral 

Municipi:  Abrera (Barcelona) 

Codi postal:   Comarca:  Baix Llobregat  

Telèfon:  Fax:  
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Apartat de correus - Adreça electrònica: - 

Superfície total de la finca (ha):                                      - 

Situació ( UTM):  X = 410932           Y = 4596797 

En els annexes a la memòria podem veure les fitxes cadastrals. 

 

2.5 DADES EQUIP REDACTOR 

RICARD PLANAS VILARDAGA és el redactor del projecte, com a cap de l’oficina tècnica de GRUP 

SOLUCIONS MANRESA SLPU, amb despatx a la Ctra. Cardona 5-7, 4tA de Manresa (08240). 

Tècnic redactor del projecte, professional de Grup Solucions Manresa, SLPU: 

- Ricard Planas Vilardaga, Eng Tècnic Agrícola (núm col. 2.683) 

En col·laboració amb altres professional de Grup Solucions Manresa, SLPU: 

- Laura Clemente Martí, Eng Tècnica Industrial (núm col. 26.211) 

- Albert Sangrà Cervantes, llic. ambientals (núm col. 1.066) 
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3 DESCRIPCIÓ DE LA NORMATVIA QUE AFECTA LA 

MILLORA AGRÍCOLA 

3.1 CLASSIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL SÒL, SEGONS PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

L’espai on es vol realitzar l’actuació de millora agrícola a través de l’aportació de terres i explanació, 

es troba en sòl no urbanitzable del terme municipal d’Abrera, i es defineix, segons les normes 

urbanístiques del Pla General d’Ordenació Municipal, com a sòl no urbanitzable rústic lliure 

permanent (clau 43).   

Tot seguit es fa un petit resum dels articles del PGOM d’Abrera que afecten el projecte: 

(...) 

Article 164 – Sòl rústic lliure permanent (Clau 43)  

1. Compren el sòl no urbanitzable que sense tenir un caràcter especialment agrícola s’ha de 

preservar de l’edificació. 

2. Es permet la construcció d’edificacions per usos agrícoles i ramaders 

3. S’admeten edificacions de nova planta  relacionades a usos agrícoles i ramaders 

(...) 

S’accepta doncs, per la normativa municipal, aquesta actuació ja que no es contempla ni es disposa 

restriccions per aquesta actuació 

 

3.2 DECRET 396/2006 

Aquest projecte de millora agrícola, s’ha fet tenint en compte i donant compliment al Decret 

396/2006, de 17 d’octubre, pel que es regula la intervenció ambiental en el procediment de 

llicència urbanística per a la millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres, 

procedents d’obres de la construcció. Tot seguit es fa un resum del decret: 

(...) 

Article 5 d’aquest Decret, els condicionants de la llicència urbanística són:  

a) Només es poden utilitzar residus de la construcció consistents en terres, pedra o altres 

materials que s’originin en l’activitat d’excavació del sòl, d’acord amb lo establert en 

l’article 7.1.c) del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus 

de la construcció. 
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b) La llicència municipal estarà condicionada al compliment dels objectius agraris que es 

persegueixen amb la finalitat de millora agrícola, pastura o bosc d’aprofitament. 

Annex 2 d’aquest mateix Decret, els criteris a complir en el projecte tècnic són: 

1. La pendent màxima final dels camps no serà superior al 9%. 

2. El projecte tècnic ha de definir els paràmetres verticals de contenció en funció de la finalitat 

de l’aprofitament agrícola, pastura o bosc. Aquests paràmetres, en cap dels costats 

superarà els 3 m d’alçada total. 

3. La capa superior final del sòl (50 cm), ha d’estar formada per terra vegetal, amb menys del 

35% d’elements grossos, que no podran superar els 7,5 cm. Per sota de la capa de 1 m es 

podran admetre terres amb pedres d’un diàmetre màxim de 120 cm. 

4. El pla d’execució de l’obra ha de tenir com a màxim una durada de 2 anys. En el supòsit 

que la disponibilitat de volum de terres a aportar ho exigeixi, s’acceptarà un pla d’execució 

en dues fases independents de 2 anys cadascuna. Tres mesos després d’iniciar la segona 

fase, s’haurà de garantir que la primera ja està integrada al paisatge mitjançant la sembra 

de la coberta vegetal. 

(...) 

En el present projecte, queda degudament justificat el compliment dels punts anteriors. Aquest 

document inclou el contingut mínim del projecte tècnic, marcat per l’annex I del Decret 396/2006, 

de 17 d’octubre. El sol·licitant es compromet a donar compliment amb els criteris anteriorment 

esmentats. 
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DESCRIPCIÓ DE L’EXPLOTACIÓ ON ES FARÀ L’ACTUACIÓ 

 

L’explotació a on es farà l’actuació de millora agrícola, segons la DUN 2009 consta de: 

- 7,17ha de cereals 

- 1,81ha d’oliverar 

- 6,32ha de vinya 

- 24,92ha improductius (on s’inclouen les 3,05ha del camp on es pretén realitzar la millora 

agrícola per recuperar-ne l’activitat) 

- 0,11ha pastius permanents 

- 1,49ha pastures arbrades permanents 

- 8,48ha pastures arbustives permanents 

Amb aquesta actuació de millora agrícola es vol recuperar un antic camp de secà, que actualment 

és improductiu, per tal de realitzar-hi un conreu de cereals que permetrà donar continuïtat als 

camps de l’explotació i augmentar-ne la seva superfície el que facilitarà la subsistència de l’activitat.   

En els annexes d’aquest text refós s’adjunta la DUN 2009 per tal que es puguin verificar totes les 

dades.  
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4 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC DE LA MILLORA 

4.1 SITUACIÓ ACTUAL I OBJECTE DE LA MILLORA 

4.1.1 Situació actual 

La zona agrícola on es pretén fer l’actuació està situada entre el camí del Castell a Santa Maria de 

Vilalba i el Camí del Castell al Suro, en la zona anomenada de Can Morral, al costat de l’ 

urbanització de Can Vilalba. El camp està situat pròxim al Coll del Castell i el torrent més pròxim a 

l’actuació es troba situat a 120m de l’actuació i desemboca al Torrent del Roc, situat a 350m del 

camp. 

Actualment el camp està en desús i no hi ha cap tipus de conreu ja que fa aproximadament 15 

anys es va deixar de conrear degut als importants desnivells topogràfics que presenta el camp que 

dificultaven moltíssim la seva explotació agrícola. Antigament hi havia un cultiu de vinya, que 

ocupava la major part del terreny, i oliveres formant un total de 3,05Ha. En el camp hi ha zones 

llaurades per tal de mantenir la superfície agrícola amb una superfície de 2,61ha i zones 

abandonades amb 0,44ha on es poden veure les restes de l’antic conreu on es poden trobar ceps 

morts i oliveres sense cuidar i també hi ha arbustos, herbassars i pins degut a l’abandonament del 

cultiu.  

El camp està situat sobre la vessant que formen tres turons de manera que queda en una zona 

similar a una vall. Aquesta situació fa que el camp presenti forts pendents, que van des del 34% 

fins al 2% en les zones més planes. Tot i així la majoria del terreny té un pendent mig del 15%. Per 

tal de superar aquest forts pendents el camp està compost per vàries feixes que antigament 

permetien treballar el camp.   

Es pot apreciar la situació actual del camp en els plànols annexes a aquest document on es pot 

veure un plànol amb la topografia actual del terreny i situació dels camps. 

 

4.1.2 Objecte de la millora 

L’objecte de la millora d’aquesta finca és clarament agrícola ja que amb aquesta actuació pretén 

recuperar una activitat agrícola que s’havia perdut. Tal i com s’ha comentat el camp està en desús 

actualment degut als importants desnivells topogràfics que hi ha a la zona que dificulten el maneig 

de la terra amb la maquinària agrícola actual i fan reduir el rendiment de l’explotació.  

Tal i com s’ha comentat amb aquesta millora agrícola es donarà continuïtat a l’explotació agrícola 

de la finca i facilitarà la subsistència de l’activitat.  

Aquesta actuació també tindrà un efecte positiu sobre el paisatge de l’entorn, ja que es substituirà 

la imatge d’abandonament que hi ha actualment, per una imatge d’un camp cuidat i treballat, en 

tots els estadis del conreu. 
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L’ús de la finca no variarà, per bé que guanyarà qualitat al estar assentat sobre un terreny de més 

qualitat que permetrà un desenvolupament millor de totes les espècies que la poblen. 

Aquesta millora es farà mitjançant l’aportació de terres per tal de reomplir les cotes més baixes amb 

el fi d’aconseguir una clara millora de la finca rústica dedicada a l’activitat agrícola, situació que es 

dóna pels motius exposats a continuació: 

1. Per facilitar la mecanització del cultiu: ja que l’aportació d’aquestes terres a la zona 

ampliarà la continuïtat de la  superfície cultivable i disminuirà el seu pendent que en 

facilitarà el seu maneig. 

2. Per tal d’evitar els processos erosius que es donen a la finca: la reducció dels pendents a la 

zona d’afectació conduirà a una reducció de l’erosió hídrica de l’espai. 

3. Increment de nutrients i profunditat de sòl: es preveu aportar una capa de terres vegetals 

de qualitat, riques en matèria orgànica, òptimes pel cultiu, que incrementi el nivell de 

nutrients del sòl, així com la profunditat d’aquest 

 

4.1.3 Justificació del objectius agraris 

Tal i com s’ha comentat l’objectiu d’aquesta millora és agrícola i el seu objectiu principal és 

recuperar una zona en desús. Per recuperar aquest camp es farà una plantació de cereals que  

donarà continuïtat a la orientació productiva de la resta de camps del propietari d’aquesta zona. 

Es podran fer sembres d’hivern (ordi, blat, civada...), i sembres d’hivern seguides d’una segona 

collita. En principi es farà un conreu de cereals ja que és idoni per les condicions climatològiques 

d’aquesta zona i per l’esplanada que en sorgirà. Amb la plantació de cereals inicial es pretén 

enriquir la terra i en un futur pròxim potser es canviarà la plantació per realitzar vinya si es poden 

aconseguir els drets pertinents. 

Segons els preus aproximats percebuts pel pagès, es pot calcular la rendibilitat de la collita.  

El rendiment de la zona a on es troba el camp objecte d’aquest estudi, és de  

- 3.2 tones/ha per collita en camps de secà  

- 4.2 tones/ ha per collita, en camps de regadiu.  

El nostre cas estaria en 3.2 tones/ha. Llavors la producció obtinguda és de 7,3  tones. 

(Considerem una superfície de sembradura aproximadament de 2.3 ha ). 
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Els preus percebuts pel pagès es mouen entorn a 160 €/tona. Per tant estem parlant de uns 

ingressos de 1.162 €, aproximadament. 

La variació mitjana de l’índex general dels preus percebuts per pagès, per als productes agrícoles, 

presenten una taxa de signe positiu del 3.7%. En termes interanuals, durant l’any 2008, són els 

que han experimentat els majors increments. 

Segons la llei 19/4995, de 4 de juliol, i l’Ordre de 13 de desembre de 1995 s’estableixen uns 

mòduls de renda neta estàndard per hectàrea i UTA (Unitat de Treball Agrícola), els quals 

determinen una renda de 15€/ha·UTA pel conreu de cereals. 

 

4.2 SITUACIÓ D’ACCESSOS I MODIFICACIONS PREVISTES 

4.2.1 Accessos actuals 

L’accés actual a la zona es fa a través del Camí del Castell al Suro, que és un camí rural que s’agafa 

des de la Carretera d’Ullastrell BV-1202. Des del Camí del Castell al Suro existeixen dos accessos al 

camp, un al costat de l’antiga cantera que permet accedir a la part superior del camp i l’altre accés 

està situat a la zona més baixa del camp. 

 

4.2.2 Accessos durant l’execució de les obres 

Per la realització de l’obra s’utilitzarà el Camí del Castell al Suro i s’accedirà al camp per l’accés que 

hi ha al costat de l’antiga cantera per tal d’entrar al camp per la seva cota més alta i així poder 

realitzar una millor execució de les obres. Utilitzant aquest accés es garantirà que no hi hagi cap 

modificació en els camins actuals. 

 

4.2.3 Accessos un cop realitzades les obres 

Un cop s’hagin realitzat les obres es seguirà mantenint els accessos actuals ja que l’aportació de 

terres no afectarà als mateixos.  

 

 

4.3 DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN 

A l’entorn de la zona d’actuació es poden distingir zones d’ús agrícola, zones urbanes, algun 

torrent, zones amb vegetació mediterrània i algunes zones amb vegetació de riera  
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La zona agrícola ocupa majoritàriament la zona de Can Morral que està formada per vinyes i camps 

de cereals. 

La zona urbana més pròxima és la Can Vilalba, la casa més propera a l’actuació es troba a una 

distància de 150m.  

El torrent més pròxim a l’actuació es troba situat a 120m de l’actuació i desemboca al Torrent del 

Roc, situat a 350m del camp. En el torrent del Roc es poden trobar algunes zones amb vegetació 

típica de riera. 

Les zones amb vegetació més properes són el bosc de Can Socarrats i el Xamplà. Aquests boscos 

són de caràcter mediterrani, tenen un clar domini de brolles i matollars, i les formacions arbrades 

estan formades per pi blanc (Pinus halepensis). La majoria de les formacions boscoses de l’entorn 

són joves ja que en el 94 es van veure afectades per un incendi forestal. 

  

 

4.4 JUSTIFICACIÓ DELS MOVIMENTS DE TERRES PREVISTOS 

4.4.1 Composició dels materials de préstec 

En aquest cas, es tracta de materials provinents d’obres de rebaix de la construcció i en cap cas 

s’acceptaran runes. 

El material utilitzat per l’anivellament de la zona de cultiu, s’ajusta a les característiques òptimes per 

l’activitat agrícola, i en cap cas s’utilitzaran terres que continguin runes o materials que puguin 

alterar greument, les condicions edàfiques del sòl. 

A les parts mes profundes, s’hi aportaran terres de granulometria mes gran, i es reservarà per la 

part superficial (1 m de profunditat), les terres vegetals de millor qualitat. Aquesta capa final (d’1 m 

d’espessor) serà mixta, configurada per les terres existents i les resultants de les captacions. En 

general es mirarà que hi hagi poca presència de pedres, i es garantirà en especial a la capa mes 

superficial. 

L’aportació dels materials de préstec té com a únic objectiu realitzar una millora de la finca agrícola 

i per tant les terres aportades han de complir amb les característiques que determina el Decret 

396/2006 que diu: 

- Només poden utilitzar-se residus de la construcció consistents en terres, pedres i altres 

materials que s’originen en l’activitat d’excavació del sòl (CER 170504), d’acord amb el que 

estableix l’art. 7.1.c) del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador d’enderrocs i altres 

residus de la construcció. L’art. 7.1.c) defineix els residus d’excavació com terres, pedra o 

altres materials que s’originen en l’activitat d’excavació en el sòl. 
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- La capa superior final del sòl (50cm) ha d’estar formada per terra vegetal, amb menys del 

35% d’elements grossos, que no podran superar els 7,5cm. Per sota de la capa de 1m es 

podran admetre terres amb pedres d’un diàmetre màxim de 120cm 

El promotor subscriu i es responsabilitza del compliment de la normativa aplicable en relació als 

materials utilitzats a l’obra. La direcció facultativa de les obres en certificarà el seu compliment. 

 

4.4.2 Metodologia del moviment de terres  

Els criteris a seguir pel disseny de l’explanada seran els següents: 

- Els pendents finals estaran entre el 2 i el 5%. Per tant, en cap cas superaran el pendent 

màxim del 9% que estableix el Decret 396/2006. 

- Es respectaran les servituds de pas i rec. 

- La capa final del sòl (50cm) estarà formada per terra vegetal, amb menys del 35% 

d'elements grossos, que no podran superarà els 7,5 cm. Per sota de la capa d'1 m, es 

podran admetre terres amb pedres d'un diàmetre màxim de 120 cm.  

- L'aportació de terres sobre terrenys agrícola no podrà afectar al terreny forestal.  

- Els terraplens confrontants amb terrenys forestals hauran de tenir el peu de terraplè 

dins del terreny agrícola, per tal de no realitzar cap aportació de terres sobre el 

forestal. 

- Els talussos generats per terraplenat tindran un pendent màxim de 3H:2V i tindran una 

altura inferior a 3m per assegurar-ne la seva estabilitat i s’adequaran al relleu de l’entorn 

més immediat per tal de donar continuïtat a les formes existents, mantenint així, l’aspecte i 

morfologia característica de l’entorn i evitant la intromissió de nous elements, condició que 

afavoreix la minimització de l’impacte paisatgístic. 

- La separació del talús amb el camí serà com a mínim de 2m. 

- Es farà un drenatge de les aigües mantenint els cursos actuals. 

 

4.4.3 Explicació de la planificació temporal de les obres 

A continuació es descriu la planificació temporal de les obres pel seu procés d’execució sobre el sòl 

agrícola: 
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- La primera intervenció consistirà en la neteja de la vegetació present a la zona agrícola. Aquesta 

neteja es farà amb desbrossadora o serra. 

- El següent pas serà retirar les terres vegetals de la zona a la part superior de la parcel·la per poder 

ser escampada de nou sobre el camp millorat, un cop acabada la feina. 

- Posteriorment s’aportarà la terra, procedent de les obres de rebaix de construcció, mitjançant 

camions, que l’abocaran dins dels límits de la parcel·la. Aquests seran dipositats en petits monticles 

a la part central de la zona a reomplir, per garantir que no arribin terres al sistema hídric, i des 

d’aquí, s’aniran repartint per la zona amb una pala excavadora fins assolir el gruix projectat, 50 cm 

per sota la cota final del camp, i fent una mínima compactació per tal d’evitar en la mesura del 

possible l’erosió produïda per la pluja. Un cop s’hagi repartit una capa de terres es podrà fer una 

altre capa a sobre per tal d’arribar a les cotes previstes. Les capes de terra seran de 1m 

aproximadament. Els talussos a realitzar, presentaran una continuïtat de les formes existents, 

evitant així, la intromissió de nous elements, condició que afavoreix la minimització de l’impacte 

paisatgístic. Els talussos que es generin com a màxim tindran un pendent 3H:2V per tal de garantir-

ne la seva estabilitat. 

- Finalment es repartiran les terres vegetals amb un gruix de 50 cm en les zones del camp, per 

poder portar  a terme el conreu de secà, i un gruix de 25cm en els talussos, per permetre la 

repoblació amb espècies vegetals autòctones. En aquesta capa es procedirà a fer un despedregat 

en cas de ser necessari. 

- Un cop finalitzades les tasques d’adequació de la morfologia del terreny i estesa de les terres, es 

procedirà a revegetar els marges per tal d’afavorir-ne la seva estabilitat i la minimització de 

l’impacte paisatgístic. 

- Un cop assolides les cotes del projecte es procedirà al subsolat de les terres mitjançant el pas d’un 

subsolador de forma creuada. 

Per la realització del procés d’execució no serà necessari disposar d’energia elèctrica ni de cap altra 

que no sigui el propi combustible de la maquinària utilitzada. Tampoc serà necessari disposar 

d’instal·lacions d’aigua corrent ni altres serveis. 

 

4.4.4 Volum i superfície del moviment de terres a realitzar 

A continuació podem veure els moviments de terres previstos totals: 

Superfícies perfils Volums moviment de terres 

P.K.(m) Sup.Des.(m2) Sup.Ter.(m2) P.K. (m) Vol.Des.(m3) Vol. Ter.(m3) 

0 0 0,02 0-20 5 54,70 

20 0,5 5,45 20-40 9,4 1.909,40 
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40 0,44 185,49 40-60 29,8 3.537,80 

60 2,54 168,29 60-80 27,9 7.045,00 

80 0,25 536,21 80-100 25,2 15.405,50 

100 2,27 1.004,34 100-120 22,7 24.642,30 

120 0 1.459,89 120-140 0 30.255,90 

140 0 1.565,70 140-160 0 28.052,50 

160 0 1.239,55 160-180 0,8 19.626,10 

180 0,08 723,06 180-200 3 8.485,10 

200 0,22 125,45 200-220 3,4 1.295,30 

220 0,12 4,08 TOTAL 127,2 140.309,60 

 

A partir de la taula de moviments de terres es pot veure que el volum total de terres a aportar serà 

de 140.309,6m
3
.  

Tots els plànols del projecte s’han realitzat amb el programa MDT 4 (Modelo Digital del Terreno 

versión 4) que serveix per modelitzar el terreny a partir de punts, genera corbes de nivell, obté 

perfils, calcula volums per diferència de malles o perfils i visualitzar el terreny en 3-D, en resum 

serveix per realitzar tot tipus de projecte d’aixecaments topogràfics, perfils del terreny i càlculs de 

volums. La taula del projecte és el resultat que surt de realitzar un càlcul del volum per diferència de 

perfils transversals amb el MDT4. 

El procés de dibuix realitzat és el següent: 

- S’ha fet un aixecament topogràfic de la zona d’actuació 

- S’han introduït els punts al programa MDT i s’han dibuixat les línies de ruptura 

- S’ha ajuntat l’aixecament topogràfic amb el topogràfic del ICC per tenir l’entorn 

- S’ha obtingut una triangulació 3D del terreny a partir punts, corbes de nivell i línies de 

ruptura i s’ha tornat a corbar tot junt 

- S’ha fet l’esplanada o moviment de terres que es farà i s’ha refet triangulació. 

- A partir dels dos models digitals del terreny (l’inicial i el final) s’han fet els perfils i càlculs de 

volums. 

 

4.4.5 Resultat final moviment de terres  

El resultat final del moviment de terres serà el següent: 

- Gruix màxim de terraplè:   14,8m 
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- Pendents màximes:   5,2% 

- Pendents mínimes:   2,3% 

- Altura màxima dels talussos generats: 3m   

El resultat final de tot el procés, és la creació de dues esplanades, sobre les quals hi haurà dos 

camps de conreu. El camp més gran tindrà una superfície de 2,13Ha, amb un pendent 

pràcticament homogeni del 4,5% i el camp més petit tindrà una superfície de 0.137Ha amb un 

pendent homogeni del 2,3%. Aquests camps s’integraran al relleu de l’entorn més pròxim (veure 

plànols inicial i final de l’actuació) per tal d’afectar el mínim possible a l’entorn actual.  

Tot seguit podem veure un resum de l’afectació de superfície del terreny: 

Estats Zones superfície (ha) 

Camp al 1956 zona agrícola 4,2 

Terreny inicial 
2009 

zona agrícola inicial llaurada 2,62 

zona agrícola-forestal abandonada 0,43 

TOTAL INICIAL 3,05 

zones sense 
actuació 

zona agrícola llaurada sense actuar  0,0961 

zona agrícola-forestal abandonada sense actuar 0,43 

TOTAL SENSE ACTUAR 0,5261 

Zones amb 
actuació 

zona agrícola llaurada amb actuació 2,5239 

zona agrícola-forestal abandonada amb actuació 0 

zona forestal exterior camp inicial amb actuació 0,0222 

TOTAL ACTUACIÓ 2,5461 

Resultat final 
terreny 

camps nous 2,267 

bermes noves amb arbres  0,0896 

zona agrícola vella sense actuar 0,0961 

TOTAL AGRÍCOLA FINAL 2,4527 

talussos nous 0,1895 

zona abandonada sense actuar 0,43 

TOTAL FORESTAL FINAL 0,6195 

TOTAL FINAL 3,0722 

 

Tal i com es pot veure la superfície de la nova zona agrícola és de 2,45hainferior a la inicial de 

2,62ha i s’ha descartat recuperar les zones abandonades on antigament hi havia un cultiu degut a 

que són zones molt visibles i augmentaria l’impacte ambiental, cosa que s’intenta minimitzar en 

aquesta actuació. 

Cal comentar que al 1956 la superfície agrícola d’aquest camp era de 4,2ha i que actualment 

només és de 2,62ha degut a l’abandonament d’aquesta zona degut a la dificultat de maneig. 

També cal comentar que algunes zones forestals que es vol ocupar, anomenades zona forestal 
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exterior camp inicial amb actuació, amb una superfície de 0,0222 són zones on antigament hi havia 

conreu. 

En el moviment de terres previst sorgiran talussos i bermes per tal de superar les diferents cotes del 

terreny. Els talussos sorgits tindran una altura màxima de 3m i les bermes tindran una amplada 

mínima de 3m. 

 

4.4.6 Pla d’accions per minimitzar les erosions 

Per tal d’evitar les erosions es faran les següents accions: 

1. Disposició de les terres a la parcel·la en monticles, previ a l’esplanació, a l’espai central del 

recinte. 

2. Compactació de les terres un cop esteses a la zona. 

3. Pendents finals lleugers per evitar que l’escorrentia superficial adopti grans velocitats. 

4. Replantar la zona de cultiu tan aviat com sigui possible per donar cobertura al sòl. 

 

4.4.7 Pla preventiu per evitar esllavissaments durant els dos anys previstos de l'actuació 

Per tal d’evitar esllavissaments durant l’actuació es faran les següents accions: 

1. Disposició de les terres a la parcel·la en monticles, previ a l’esplanació, a l’espai central del 

recinte. 

2. Compactació de les terres un cop esteses a la zona. 

3. Pendents finals lleugers per evitar que l’escorrentia superficial adopti grans velocitats. 

4. Replantar la zona de cultiu tan aviat com sigui possible per donar cobertura al sòl. 

 

A més, també es tindran en compte les consideracions següents: 

Els talussos generats per terraplenat tindran un pendent màxim de 3H:2V i tindran una altura 

inferior a 3m per assegurar-ne la seva estabilitat i s’adequaran al relleu de l’entorn més immediat 

per tal de donar continuïtat a les formes existents. 
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El material utilitzat per la millora agrícola seran residus de la construcció consistents en terres netes, 

pedres o altres materials que s'originin en l'activitat d'excavació del sòl (CER 170504). 

Aquests s’aniran apilant en monticles a l’interior de la zona d’actuació, evitant apilacions elevades. 

S’estendran els materials i es compactaran per evitar-ne la inestabilitat. 

Els marges i talussos es definiran segons el descrit, amb pendent màxim 3H:2V, i es repassaran amb 

mitjans mecànics per assegurar-ne un allisat final i compactació òptim. 

A mesura que es vagi avançant en les actuacions i es consolidin els talussos en el seu estat inicial, es 

procedirà a la sembra de llavor d’espècies herbàcies i arbustives adaptades a l’ambient segons el 

descrit en l’apartat «5.6.4 Plantacions arbustives i d’arbres», d’aquesta memòria. 

Es farà un manteniment de la plantació realitzada durant el termini d’un any per tal de garantir el 

seu correcte arrelament i creixement. 

Qualsevol inestabilitat que es produeixi durant les obres serà reparada tan aviat com sigui possible, i 

amb un termini inferior a 15 dies. 

 

4.4.8 Pla d’accions per prevenir l’emissió de partícules a l’atmosfera 

Per tal de prevenir l’emissió de partícules a l’atmosfera s’aplicaran les següents mesures:  

1. Respecte a la maquinaria es mantindran els motors en perfecte estat per tal de garantir la 

qualitat dels gasos produïts a la combustió. 

2. Respecte als vials i circulació de vehicles i camions, s'haurà de reduir la velocitat de 

circulació de vehicles i regar i/o ruixar per aspersió els camins de forma periòdica 

 

4.5 SISTEMA HÍDRIC 

4.5.1 Descripció del sistema hídric inicial 

El sistema hídric actual evacua les aigües del terreny cap a la conca de la Riera del Morral del Molí. 

El camp actual té una rasa que recull totes les aigües de les tres vessants i les evacua cap a les zones 

amb una cota topogràfica més baixa fins a arribar al Camí del Castell al Suro. Totes les aigües del 

camp tenen el mateix sentit d’evacuació, anant d’oest a est. 
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Es pot veure el sistema hídric actual en els plànols annexes. 

   

4.5.2 Descripció del sistema hídric un cop realitzada la millora 

El sistema de drenatge previst mantindrà l’actual sistema d’evacuació d’aigües per tal de fer les 

mínimes modificacions possibles i afectar el mínim possible l’entorn. Així el drenatge previst no 

afectarà cap curs d’aigua natural de la conca, que circularà en la mateixa direcció i desembocarà en 

els mateixos punts que l’actualitat, es respectaran els espais propers als cursos hídrics existents, 

evitant en tot moment, qualsevol situació que pugui comportar un risc notori davant de qualsevol 

circumstància d’augment de cabals amb la conseqüent pujada del llit de les rieres. 

Per tal de drenar l’aigua correctament es farà una rasa a tot el contorn del camp per tal de recollir 

les aigües de les vessants sobre les quals està el camp i es dirigiran cap a l’actual punt d’evacuació. 

Amb la millora projectada es reduirà l’erosió actual del camp i l’escorrentia superficial, millorant així 

les seves propietats pel conreu. 

Els cursos hídrics no es veuran afectats, així com tampoc les vies naturals i direcció de drenatge de 

les aigües superficials. 

Es poden veure el sistema hídric que hi haurà en els plànols annexes. 

 

4.5.3 Mesures de correcció i protecció previstes durant l’actuació 

Les mesures de correcció i protecció previstes durant l’execució seran les següents: 

- No s’ocuparà cap espai de sortida natural d’aigua. 

- S’abocaran les terres de manera que dificultin l’evacuació d’aigües i minimitzin l’erosió en 

cas de pluges. 

- La superfície resultant disposarà d’un lleuger pendent transversal que garantirà la correcta 

evacuació de les aigües de pluja cap a les rases corresponents. D’aquesta manera es 

disminuirà l’entollament. 

- No es preveuen afectacions a la llera pública. Malgrat això, si la millora a realitzar afectés a 

la llera pública o la zona de policia d'un riu, es sol·licitarà autorització d'obres a I'ACA. 

(l’àmbit d’actuació es situa a més de 100 m de curos i rieres). 
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4.6 INTEGRACIÓ DE LES OBRES A L’ENTORN 

4.6.1 Àrea de visibilitat i afectació 

L’àrea de visibilitat s’ha realitzat per un radi de 1000 m ja que es considera com la distància màxima 

per poder percebre l’alteració dels elements paisatgístics amb una incidència tan localitzada en la 

panoràmica visual. 

Tal i com s’ha comentat el nucli urbà més proper és el de Can Vilalba amb una població de 500 

habitants aproximadament. Les cases més pròximes a l’actuació estan a una distància de 150m 

però no podran veure l’actuació ja que el relleu del terreny evita la seva visibilitat. La urbanització 

està situada en el vessant oest del turó i l’actuació està situada en el vessant est, evitant així la 

visibilitat. 

Un punt des del qual es podrà veure l’actuació serà el camí del Castell a Santa Maria de Vilalba ja 

que el camp en la mateixa vessant que aquesta infraestructura viària. El volum de vehicles que 

circulen per aquests camins és reduït i per tant l’afectació visual de l’actuació per aquests usuaris 

serà molt reduïda i per tant no es considera significativa. 

En global es considera que la zona de visibilitat dins del radi definit, un cop s’han valorat els 

diferents elements no és significativament elevada. 

 

4.6.2 Estudi d’afectació del paisatge durant l’obra 

Les afectacions més importants que pot tenir el paisatge de l’entorn seran les següents: 

- Producció de pols degut al trànsit de camions per camins i/o zona actuació 

- Afectació acústica degut al funcionament de la maquinària 

- Afectació visual durant l’execució dels treballs degut a l’aportació de terres. 

Durant el procés d’execució es desenvoluparan un conjunt de mesures per tal d’afavorir en tot 

moment, la minimització de l’impacte causat per l’actuació en el medi receptor de l’activitat. Per 

això s’estableixen les següents normes de treball, agrupant-les mesures segons l’impacte a mitigar.  

Reducció impacte sobre l’aire 

1. Reducció del pas de la maquinària  

2. Concentració del desenvolupament de les feines en el temps, per reduir la durada de les 

tasques. 

3. Reducció de la velocitat de pas de la maquinària per les vies d’accés a la zona. 
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4. S’accedirà a la zona des del camí asfaltat per tal de reduir la contaminació atmosfèrica 

Reducció impacte visual del paisatge 

1. Revegetació dels nous marges amb l’hidrosembra de plantes i arbustos d’espècies 

autòctones de la zona. 

2. Integració de la morfologia del terreny, adoptant les formes i pendents de l’entorn més 

immediat. 

3. Els accessos previstos són els mateixos que els inicials, i per tant no cal cap 

condicionament. 

4. Les obres no comportaran la pèrdua irreversible de cap espècie vegetal o animal singular. 

 

4.6.3 Estudi d’afectació del paisatge al final de la millora 

Un cop realitzada la millora el hi haurà una explanada de 2,267ha que es destinarà al cultiu de 

cereals i un total de 0,1896ha en talussos i 0,0896ha en bermes. 

Per tal d’afectar el mínim possible el paisatge tots els talussos, presentaran una continuïtat de les 

formes existents, evitant així, la intromissió de nous elements, condició que afavoreix la 

minimització de l’impacte paisatgístic.  

Una altre actuació que es farà serà la revegetació de tots els marges amb hidrosembra a partir 

d’espècies de la zona que permetrà minimitzar l’impacte visual de la zona. 

Un cop estudiada la zona, les actuacions a realitzar s’ha considerat i la visibilitat de l’actuació es 

considera que l’afectació al paisatge és baixa. 

 

4.6.4 Plantacions arbustives i d’arbres 

Tal i com s’ha comentat anteriorment tota la superfície generada pels nous talussos i bermes es 

revegetarà garantint-ne l’estabilitat, evitant els processos erosius d’aquestes superfícies i reduint 

l’impacte ambiental de l’actuació. 

Revegetació talussos amb hidrosembra 

La revegetació constarà de la hidrosembra directe d’espècies herbàcies i llenyoses en el conjunt dels 

talussos resultants un cop realitzat tot el procés d’estabilització de talussos. 
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La hidrosembra consisteix en aplicar sobre el terreny mitjançant una màquina de hidrosembra d’una 

barreja de llavors, aigua, fixadors, estabilitzants, fertilitzants i additius. La selecció d’espècies que 

s’han escollit són: 15 % de Agropyrum cristatum, 10 % Lodium rigidum, 10 % Medicago sativa, 

15 % Melilotus officinalis, 10 % Juniperus oxicedrus,  10 % Ramnus alaternus, 10 % Phyllyrea 

media, 10 % Quercus coccifera, 10 % Pistacia lentiscos, (l’anterior llista es pot veure modificada 

segons la disponibilitat). 

Els arbustos que s’han escollit per la seva presència a la zona són el romaní (Rosmarinus officinalis),  

timó (Thymus vulgaris), espígol (Lavandula officinalis), ginesta (Spartium junceum) i altres de la 

zona, per la bona resistència a les condicions més difícils. A més, com que presenten uns ports 

diferents es pot aconseguir una millor  cobertura del sòl. 

Les condicions idònies per la germinació es donen quan la temperatura es superior a els 8-12 º C i 

la humitat la suficient. Cal planificar la sembra quan les condicions meteorològiques siguin 

favorables per la germinació. A mes a mes, s’han d’evitar els dies ventosos i els dies amb 

temperatures elevades o amb glaçades. 

Els períodes per a realitzar les obres de revegetació amb plantació i hidrosembra són a fi de l’estiu 

tardor o a fi de l’hivern-primavera en les zones de clima mediterrani. No s’ha d’implantar mai en 

sòls glaçats, excessivament molls, ni en condicions climàtiques desfavorables. La hidrosembra 

consisteix en aplicar sobre el terreny mitjançant una màquina de hidrosembra d’una barreja de 

llavors, aigua, fixadors, estabilitzants, fertilitzants i additius. 

Revegetació bermes amb espècies arbòries 

Es farà una plantació d’espècies arbòries sobre les bermes sorgides per tal de minimitzar l’impacte 

ambiental, ja que reduirà la visibilitat de l’actuació, donarà continuïtat a les formes existents i 

actuarà com emmascarament de l’actuació. Aquestes espècies arbòries estaran formades per 

oliveres, una part de les quals seran replantades de les que estiguin dintre la zona d’actuació i les 

altres seran oliveres de fora l’actuació. 

La plantació d’oliveres donarà continuïtat a l’explotació agrícola de la finca, ja que actualment 

l’explotació té un total de 1,81ha dedicades al conreu de les oliveres, tal i com es pot veure a la 

DUN que s’adjunta.  

Degut a l’actuació hi hauran 5 bermes amb 7 arbres a cada una el que suposarà un total de 35 

arbres a plantar. La distància entre els arbres serà de 8m aproximadament 

Les oliveres a plantar provinents de la zona afectada seran trasplantades fora de la zona d’actuació 

durant l’execució de les obres i un cop aquestes acabin es farà el trasplantat definitiu a les noves 

bermes. Durant el trasplantat dels arbres es tindrà tota la cura possible i s’efectuarà amb les millors 

condicions possibles. 
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4.6.5 Manteniment de la plantació 

Es farà un manteniment de la plantació realitzada durant el termini d’un any per tal de garantir el 

seu correcte arrelament i creixement. 

 

4.6.6 Condicionament final dels accessos 

Tal i com s’ha comentat no caldrà fer cap tipus de condicionament als vials públics que donen accés 

al camp, ja que aquests es mantindran i només s’actuarà dintre el propi camp per tal que s’adapti 

als camins existents. Amb aquesta actuació es pretén minimitzar l’impacte de l’actuació sobre 

l’entorn. 
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5 RESUM PRESSUPOST  

Així doncs, el pressupost en concepte de la millora agrícola a la finca de Can Morral, suposa un cost 

total de CENT SET MIL SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS  

(107.651,29 €). 
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6 SIGNATURES 

I perquè així consti als efectes oportuns signo aquest document a: 

Abrera, el 13 de juny de 2019 

Lloc i data en que s’emet  el document. 

Nom i signatura del tècnic/ tècnics que han fet el document. 

Excavacions i finques Silvestre Ginferrer,S.L. 

Silvestre Ginferrer 

Nom i signatura del sol·licitant i contractista de la millora agrícola. 

Xavier Morral Estruch 

Nom i signatura del propietari. 

Ricard Morral Martínez 

Nom i signatura de l’explotador de la finca. 



  

  

    
Grup Solucions Manresa, S.L.U.  

Crta de Cardona 5-7, 4 A 

08241 Manresa 

Tel. 938 768 137 

Fax 938 722 435 
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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 Objecte 

L’objecte de d’aquest projecte és sol·licitar la llicència municipal d’obres per realitzar la millora 

agrícola a la finca rústica mitjançant aportació de terres. Aquesta finca es troba situada a Can 

Morral, terme municipal d’Abrera, comarca del Baix Llobregat.  

La finalitat d’aquesta actuació és la recuperació de l’activitat agrícola en aquesta finca mitjançant 

l’aportació de terres per tal de reomplir les cotes més baixes amb el fi d’aconseguir un camp amb 

un relleu topogràfic adequat pel cultiu de cereals, ja que actualment el camp està en desús degut 

als importants desnivells topogràfics que presenta. Amb aquesta actuació es pretén obtenir una 

zona de cultiu de fàcil maneig, amb una profunditat i pendent adient per les seves necessitats, que 

doni com a resultat una millora agrícola. 

 

1.2 Finalitat del document 

Aquest document ha estat redactat amb compliment de l’article 50.1 del DECRET 64/2014, de 13 

de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística en relació al 

Procediment d’aprovació dels projectes d’actuació específica. 

La finalitat del present és aportar la justificació de la finalitat específica del projecte, així com de la 

legalitat tan urbanística com sectorial que afecta al projecte, en forma i contingut per donar 

compliment amb el tràmit definit per l’article 48 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei d’Urbanisme. 

 

1.3 Antecedents 

En aquesta parcel·la es realitzava un cultiu de secà, format per vinyes i oliveres, però s’ha 

abandonat i s’ha arrencat degut a la introducció de la nova maquinària agrícola, ja que la zona té 

forts desnivells que fan inviable obtenir un rendiment agrícola amb els sistemes actuals de treball. 

Durant els últims anys s’ha anat llaurant les zones amb menys desfavorables per tal de mantenir la 

superfície agrícola però les zones més inaccessibles s’han abandonat i ara es poden veure les restes 

de l’antic conreu i es pot trobar ceps morts, oliveres sense cuidar i també hi ha arbustos, herbassars 

i pins. 
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1.4 Antecedents al document 

Els antecedents a aquest document són: 

- El 14 de maig de 2015, es presenta a l’Ajuntament d’Abrera la documentació necessària 

(núm. expedient: E013/2016/019 (E029/2015/136)) per donar compliment al tràmit definit 

per l’article 48 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 

d’Urbanisme.  

- El 26 d’abril de 2016, la Comissió Territorial d’urbanisme de Barcelona aprova, de 

conformitat amb l’article 48 del DL 1/2010, el projecte presentat, fent esment a la 

necessitat de donar compliment a les consideracions presents als informes de l’OGAU i del 

DARP. A l’annex 4.4 s’adjunta la resolució d’urbanisme esmentada. 

- El 1 de juliol de 2016, s’entrega a l’ajuntament la documentació complementària 

necessària per tal de donar compliment als informes de l’OGAU i del DARP.  

- El 6 de setembre de 2016, l’ajuntament atorga la llicència d’obres al projecte. A l’annex 4.5 

s’adjunta la notificació acord de llicència d’obres. 

- El 16 d’octubre de 2017, acaba la vigència de la llicència d’obres atorgada, sense haver 

iniciat les obres corresponents. 

Aquest projecte es presenta per donar compliment a l’article 48 del DL1/2010 i a més incorpora les 

consideracions presents en els informes del l’OGAU i del DARP que se’ns requerien l’any 2016. 

D’aquesta manera, es pretén tornar a rebre la resolució favorable de la Comissió Territorial 

d’urbanisme de Barcelona, així com, la llicència d’obres corresponent, ambdues concedides l’any 

2016. És important tenir present que, el projecte que ens ocupa, no ha patit canvis en el contingut 

que siguin diferents a la incorporació esmentada. 
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2 DADES IDENTIFICATIVES DEL PROJECTE 

2.1 Dades del sol·licitant i contractista per realitzar les obres 

Empresa / titular: 

 

Nom:  Excavacions i Finques Silvestre Ginferrer, S.L. 

NIF:   B-64.173.677 

Adreça:  Avda. Catalunya 33, Baixos 

Municipi:  Castellbell i el Vilar (08296) 

Comarca Bages 

Telèfon 93.828.20.32 

Representant: 

Nom: Silvestre Ginferrer Martínez 

Telèfon 619.78.69.56 

2.2 Dades del propietari del camp 

Empresa / titular: 

 

Nom:  Xavier Morral Estruch 

NIF:   39131046-L 

Adreça:  Finca Masia Can Morral del Molí 

Municipi:  Abrera (08630) 

Comarca Baix Llobregat 

Telèfon 600.92.13.02 

 

2.3 Dades de l’explotador de la finca 

Empresa / titular: 

 

Nom:  Ricard Morral Martínez 

NIF:   45478107-T 

Adreça:  Finca Masia Can Morral del Molí 

Municipi:  Abrera (08630) 

Comarca Baix Llobregat 

Telèfon 600.92.13.02 

 

2.4 Dades del camp on es pretén fer la millora 

Adreça:  Polígon 12, parcel·la 4-Can Morral 

Municipi:  Abrera (Barcelona) 

Codi postal:   Comarca:  Baix Llobregat  

Telèfon:  Fax:  
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Apartat de correus - Adreça electrònica: - 

Superfície total de la finca (ha):                                      - 

Situació ( UTM):  X = 410932           Y = 4596797 

En els annexes a la memòria podem veure les fitxes cadastrals. 

 

2.5 Dades equip redactor 

RICARD PLANAS VILARDAGA és el redactor del projecte, com a cap de l’oficina tècnica de GRUP 

SOLUCIONS MANRESA SLPU, amb despatx a la Ctra. Cardona 5-7, 4tA de Manresa (08240). 

Tècnic redactor del projecte, professional de Grup Solucions Manresa, SLPU: 

- Ricard Planas Vilardaga, Eng Tècnic Agrícola (núm col. 2.683) 

En col·laboració amb altres professional de Grup Solucions Manresa, SLPU: 

- Laura Clemente Martí, Eng Tècnica Industrial (núm col. 26.211) 

- Albert Sangrà Cervantes, llic. ambientals (núm col. 1.066) 
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3 JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

3.1 Justificació de la finalitat del projecte 

3.1.1 Objecte de la millora 

L’objecte de la millora d’aquesta finca és clarament agrícola ja que amb aquesta actuació és pretén 

recuperar una activitat agrícola que s’havia perdut. Els importants desnivells topogràfics que hi ha a 

la zona que dificulten el maneig de la terra amb la maquinària agrícola actual i fan reduir el 

rendiment de l’explotació.   

L’ús de la finca no variarà, per bé que guanyarà qualitat al estar assentat sobre un terreny de més 

qualitat que permetrà un desenvolupament millor de totes les espècies que la poblen. 

Aquesta millora es farà mitjançant l’aportació de terres per tal de reomplir les cotes més baixes amb 

el fi d’aconseguir una clara millora de la finca rústica dedicada a l’activitat agrícola, situació que es 

dóna pels motius exposats a continuació: 

1. Per facilitar la mecanització del cultiu: ja que l’aportació d’aquestes terres a la zona 

ampliarà la continuïtat de la  superfície cultivable i disminuirà el seu pendent que en 

facilitarà el seu maneig. 

2. Per tal d’evitar els processos erosius que es donen a la finca: la reducció dels pendents a la 

zona d’afectació conduirà a una reducció de l’erosió hídrica de l’espai. 

3. Increment de nutrients i profunditat de sòl: es preveu aportar una capa de terres vegetals 

de qualitat, riques en matèria orgànica, òptimes pel cultiu, que incrementi el nivell de 

nutrients del sòl, així com la profunditat d’aquest 

3.2 Descripció de l’explotació on es farà l’actuació 

L’explotació a on es farà l’actuació de millora agrícola, segons la DUN 2009 consta de: 

- 7,17ha de cereals 

- 1,81ha d’oliverar 

- 6,32ha de vinya 

- 24,92ha improductius (on s’inclouen les 3,05ha del camp on es pretén realitzar la millora 

agrícola per recuperar-ne l’activitat) 

- 0,11ha pastius permanents 

- 1,49ha pastures arbrades permanents 
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- 8,48ha pastures arbustives permanents 

Amb aquesta actuació de millora agrícola es vol recuperar un antic camp de secà, que actualment 

és improductiu, per tal de realitzar-hi un conreu de cereals que permetrà donar continuïtat als 

camps de l’explotació i augmentar-ne la seva superfície el que facilitarà la subsistència de l’activitat.   

En els annexes d’aquest text refós s’adjunta la DUN 2009 per tal que es puguin verificar totes les 

dades.  
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4 COMPLIMENT LEGISLACIÓ URBANÍSTICA 

4.1 Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 

47.1. Els propietaris o propietàries de sòl no urbanitzable tenen el dret d’ús, de gaudi i de disposició 

de llurs propietats, d’acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota els imperatius 

derivats del principi d’utilització racional dels recursos naturals i dins els límits establerts per aquesta 

Llei, per la legislació sectorial, pel planejament urbanístic i per la legislació que sigui aplicable a 

l’exercici de les facultats de disposició d’aquesta classe de sòl. 

En aquest sentit el projecte preveu una millora per l’aprofitament agrícola dels terrenys de la finca 

de Can Morral. 

4.2 Reglament del Text refós de la Llei d’Urbanisme 

La documentació que es presenta dóna compliment al que preveu els articles 50.1.a i 50.1.e del 

DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 

urbanística. Aquesta s’integra amb la resta de documentació presentada fins el moment, 

corresponent al projecte d’obres i que aporta la informació requerida segons els articles 50.1.b, 

50.1.c i 50.1.d del mateix Decret. 

4.3 Justificació de la tramitació definida per l’article 48 del Text refós de la Llei d’Urbanisme 

D’acord amb el requeriment fet per l’Ajuntament i rebut en data 25/04/2014. Segons aquest 

informe, «aquesta actuació ha de ser autoritzada per l’aprovació del projecte d’acord amb el 

procediment establert en l’article 48 del DL 1/2010 i 57 del D 305/2006. Aquesta aprovació és un 

requisit per a poder atorgar les llicències i/o autoritzacions municipals que corresponguin 

(urbanístiques, ambientals, o sectorials) que poden ésser tramitades simultàniament condicionades 

sempre a l’aprovació definitiva del projecte (article 48.3 del DL 1/2010 modificat per la Llei 

3/2010)». 
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5 COMPLIMENT PLANEJAMENT TERRITORIAL 

D’acord amb el Pla Territorial metropolità de Barcelona, l’emplaçament del projecte es situa en sòl 

de protecció especial pel seu interès natura i agrari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2.6.2: 

2. Amb relació a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara de la 

legislació vigent, s’entén que els espais de protecció especial estan sotmesos a un règim especial de 

protecció i que són incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o de transformació de sòl 

que puguin afectar de forma clara els valors que motiven la protecció especial. Els plànols 

informatius complementaris assenyalen els valors que en cada cas han motivat la protecció especial. 

D’acord amb l’article 2.6.3 en sòl de protecció especial és admissible les actuacions següents: 

b) Les edificacions i ampliacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que estableix 

l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, quan es compleixin les condicions i exigències 

que assenyalen els apartats 4, 5, 6 i 7 del present article per tal de garantir que no afectaran 

els valors que motiven la protecció especial d’aquests espais. Aquestes edificacions 

corresponen als tipus B i C de l’article 2.11. 
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Malgrat que el projecte actual no preveu edificació de nova construcció ni d’ampliació, es recull que 

és admissible les actuacions previstes en l’article 47 el text refós de la llei d’urbanisme. 

 Les condicions que s’assenyalen en els apartats 4, 5, 6 i 7 fa referència exclusiva a edificacions i 

instal·lacions, fet que s’allunya del cas objecte de sol·licitud i que correspon a un moviment de 

terres per la millora de la finca rústica. 

En qualsevol cas, es considera admissible els supòsits prevists en l’article 47 com és l’aprofitament 

agrícola d’una finca de naturalesa rústica. 
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6 COMPLIMENT PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

6.1 Classificació i qualificació del sòl, segons el planejament urbanístic vigent 

L’espai on es vol realitzar l’actuació de millora agrícola a través de l’aportació de terres, es troba en 

sòl no urbanitzable del terme municipal d’Abrera, i es defineix, segons les normes urbanístiques del 

Pla General d’Ordenació Municipal, com a sòl no urbanitzable rústic lliure permanent (clau 43).   

Tot seguit es fa un petit resum dels articles del PGOM d’Abrera que afecten el projecte: 

(...) 

Article 164 – Sòl rústic lliure permanent (Clau 43)  

1. Compren el sòl no urbanitzable que sense tenir un caràcter especialment agrícola s’ha de 

preservar de l’edificació. 

2. Es permet la construcció d’edificacions per usos agrícoles i ramaders 

3. S’admeten edificacions de nova planta  relacionades a usos agrícoles i ramaders 

(...) 

S’accepta doncs, per la normativa municipal, aquesta actuació ja que no es contempla ni es disposa 

restriccions per aquesta actuació 
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7 COMPLIMENT LEGISLACIÓ SECTORIAL 

7.1 Decret 396/2006, de 17 d’octubre 

Aquest projecte de millora agrícola, s’ha fet tenint en compte i donant compliment al Decret 

396/2006, de 17 d’octubre, pel que es regula la intervenció ambiental en el procediment de 

llicència urbanística per a la millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres, 

procedents d’obres de la construcció. Tot seguit es fa un resum del decret: 

(...) 

Article 5 d’aquest Decret, els condicionants de la llicència urbanística són:  

a) Només es poden utilitzar residus de la construcció consistents en terres, pedra o altres 

materials que s’originin en l’activitat d’excavació del sòl, d’acord amb lo establert en 

l’article 7.1.c) del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus 

de la construcció. 

b) La llicència municipal estarà condicionada al compliment dels objectius agraris que es 

persegueixen amb la finalitat de millora agrícola, pastura o bosc d’aprofitament. 

Annex 2 d’aquest mateix Decret, els criteris a complir en el projecte tècnic són: 

1. La pendent màxima final dels camps no serà superior al 9%. 

2. El projecte tècnic ha de definir els paràmetres verticals de contenció en funció de la finalitat 

de l’aprofitament agrícola, pastura o bosc. Aquests paràmetres, en cap dels costats 

superarà els 3 m d’alçada total. 

3. La capa superior final del sòl (50 cm), ha d’estar formada per terra vegetal, amb menys del 

35% d’elements grossos, que no podran superar els 7,5 cm. Per sota de la capa de 1 m es 

podran admetre terres amb pedres d’un diàmetre màxim de 120 cm. 

4. El pla d’execució de l’obra ha de tenir com a màxim una durada de 2 anys. En el supòsit 

que la disponibilitat de volum de terres a aportar ho exigeixi, s’acceptarà un pla d’execució 

en dues fases independents de 2 anys cadascuna. Tres mesos després d’iniciar la segona 

fase, s’haurà de garantir que la primera ja està integrada al paisatge mitjançant la sembra 

de la coberta vegetal. 

(...) 

En el present projecte, queda degudament justificat el compliment dels punts anteriors. Aquest 

document inclou el contingut mínim del projecte tècnic, marcat per l’annex I del Decret 396/2006, 

de 17 d’octubre. 
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7.2 Normativa i plans sectorials 

L’emplaçament de la nova construcció es situa fora de l’àmbit PEIN, i no es veu afectat per altres 

plans sectorials, ni zones de servitud. 
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8 SIGNATURES 

I perquè així consti als efectes oportuns signo aquest document a: 

 

Abrera, el 13 de juny de 2019 

Lloc i data en que s’emet  el document. 

 

 

Ricard Planas Vilardaga 

Enginyer Tècnic Agrícola 

Col·legiat núm. 2683 

Nom i signatura del tècnic/ tècnics que han fet el document. 

 

 

Excavacions i finques Silvestre Ginferrer,S.L. 

 

 

 

Nom i signatura del sol·licitant de la millora agrícola. 



  

  

    
Grup Solucions Manresa, S.L.U.  

Crta de Cardona 5-7, 4 A 

08241 Manresa 

Tel. 938 768 137 

Fax 938 722 435 
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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 Objecte 

L’objecte de d’aquest projecte és sol·licitar la llicència municipal d’obres per realitzar la millora 

agrícola a la finca rústica mitjançant aportació de terres. Aquesta finca es troba situada a Can 

Morral, terme municipal d’Abrera, comarca del Baix Llobregat.  

La finalitat d’aquesta actuació és la recuperació de l’activitat agrícola en aquesta finca mitjançant 

l’aportació de terres per tal de reomplir les cotes més baixes amb el fi d’aconseguir un camp amb 

un relleu topogràfic adequat pel cultiu de cereals, ja que actualment el camp està en desús degut 

als importants desnivells topogràfics que presenta. Amb aquesta actuació es pretén obtenir una 

zona de cultiu de fàcil maneig, amb una profunditat i pendent adient per les seves necessitats, que 

doni com a resultat una millora agrícola. 

 

1.2 Finalitat del document 

Aquest document ha estat redactat amb compliment de l’article 50.1 del DECRET 64/2014, de 13 

de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística en relació al 

Procediment d’aprovació dels projectes d’actuació específica. 

La finalitat del present és aportar l’anàlisi del marc territorial i les condicions paisatgístiques de 

l’entorn a fi de determinar els paràmetres del projecte que en garanteixin la correcta inserció sense 

que signifiqui una devalua dels valors del lloc, en forma i contingut per donar compliment amb el 

tràmit definit per l’article 48 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’Urbanisme. 

 

1.3 Antecedents 

En aquesta parcel·la es realitzava un cultiu de secà, format per vinyes i oliveres, però s’ha 

abandonat i s’ha arrencat degut a la introducció de la nova maquinària agrícola, ja que la zona té 

forts desnivells que fan inviable obtenir un rendiment agrícola amb els sistemes actuals de treball. 

Durant els últims anys s’ha anat llaurant les zones amb menys desfavorables per tal de mantenir la 

superfície agrícola però les zones més inaccessibles s’han abandonat i ara es poden veure les restes 

de l’antic conreu i es pot trobar ceps morts, oliveres sense cuidar i també hi ha arbustos, herbassars 

i pins. 
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1.4 Antecedents al document 

Els antecedents a aquest document són: 

- El 14 de maig de 2015, es presenta a l’Ajuntament d’Abrera la documentació necessària 

(núm. expedient: E013/2016/019 (E029/2015/136)) per donar compliment al tràmit definit 

per l’article 48 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 

d’Urbanisme.  

- El 26 d’abril de 2016, la Comissió Territorial d’urbanisme de Barcelona aprova, de 

conformitat amb l’article 48 del DL 1/2010, el projecte presentat, fent esment a la 

necessitat de donar compliment a les consideracions presents als informes de l’OGAU i del 

DARP. A l’annex 4.4 s’adjunta la resolució d’urbanisme esmentada. 

- El 1 de juliol de 2016, s’entrega a l’ajuntament la documentació complementària 

necessària per tal de donar compliment als informes de l’OGAU i del DARP.  

- El 6 de setembre de 2016, l’ajuntament atorga la llicència d’obres al projecte. A l’annex 4.5 

s’adjunta la notificació acord de llicència d’obres. 

- El 16 d’octubre de 2017, acaba la vigència de la llicència d’obres atorgada, sense haver 

iniciat les obres corresponents. 

Aquest projecte es presenta per donar compliment a l’article 48 del DL1/2010 i a més incorpora les 

consideracions presents en els informes del l’OGAU i del DARP que se’ns requerien l’any 2016. 

D’aquesta manera, es pretén tornar a rebre la resolució favorable de la Comissió Territorial 

d’urbanisme de Barcelona, així com, la llicència d’obres corresponent, ambdues concedides l’any 

2016. És important tenir present que, el projecte que ens ocupa, no ha patit canvis en el contingut 

que siguin diferents a la incorporació esmentada. 
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2 DADES IDENTIFICATIVES DEL PROJECTE 

2.1 Dades del sol·licitant i contractista per realitzar les obres 

Empresa / titular: 

 

Nom:  Excavacions i Finques Silvestre Ginferrer, S.L. 

NIF:   B-64.173.677 

Adreça:  Avda. Catalunya 33, Baixos 

Municipi:  Castellbell i el Vilar (08296) 

Comarca Bages 

Telèfon 93.828.20.32 

Representant: 

Nom: Silvestre Ginferrer Martínez 

Telèfon 619.78.69.56 

2.2 Dades del propietari del camp 

Empresa / titular: 

 

Nom:  Xavier Morral Estruch 

NIF:   39131046-L 

Adreça:  Finca Masia Can Morral del Molí 

Municipi:  Abrera (08630) 

Comarca Baix Llobregat 

Telèfon 600.92.13.02 

 

2.3 Dades de l’explotador de la finca 

Empresa / titular: 

 

Nom:  Ricard Morral Martínez 

NIF:   45478107-T 

Adreça:  Finca Masia Can Morral del Molí 

Municipi:  Abrera (08630) 

Comarca Baix Llobregat 

Telèfon 600.92.13.02 

 

2.4 Dades del camp on es pretén fer la millora 

Adreça:  Polígon 12, parcel·la 4-Can Morral 

Municipi:  Abrera (Barcelona) 

Codi postal:   Comarca:  Baix Llobregat  

Telèfon:  Fax:  
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Apartat de correus - Adreça electrònica: - 

Superfície total de la finca (ha):                                      - 

Situació ( UTM):  X = 410932           Y = 4596797 

En els annexes a la memòria podem veure les fitxes cadastrals. 

 

2.5 Dades equip redactor 

RICARD PLANAS VILARDAGA és el redactor del projecte, com a cap de l’oficina tècnica de GRUP 

SOLUCIONS MANRESA SLPU, amb despatx a la Ctra. Cardona 5-7, 4tA de Manresa (08240). 

Tècnic redactor del projecte, professional de Grup Solucions Manresa, SLPU: 

- Ricard Planas Vilardaga, Eng Tècnic Agrícola (núm col. 2.683) 

En col·laboració amb altres professional de Grup Solucions Manresa, SLPU: 

- Laura Clemente Martí, Eng Tècnica Industrial (núm col. 26.211) 

- Albert Sangrà Cervantes, llic. ambientals (núm col. 1.066) 

 

 

 



Projecte de millora d’un camp agrícola a Can Morral 

mitjançant aportació de terres. 

 3. EIIP 
7 

 

3 PLANEJAMENT VIGENT I INSTRUMENTS DE PAISATGE 

3.1 Legislació urbanística: DL 1/2012 i 3/2012 

47.1. Els propietaris o propietàries de sòl no urbanitzable tenen el dret d’ús, de gaudi i de disposició 

de llurs propietats, d’acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota els imperatius 

derivats del principi d’utilització racional dels recursos naturals i dins els límits establerts per aquesta 

Llei, per la legislació sectorial, pel planejament urbanístic i per la legislació que sigui aplicable a 

l’exercici de les facultats de disposició d’aquesta classe de sòl. 

En aquest sentit el projecte preveu una millora per l’aprofitament agrícola dels terrenys de la finca 

de Can Morral. 

3.2 Planejament territorial: Pla Territorial metropolità de Barcelona 

L’emplaçament del projecte es situa en una zona identificada com a espais oberts i qualificat com a 

sòl de protecció especial. En aquest sòl s’admeten les actuacions previstes el mateix article 47 del 

DL 1/2010. 

3.3 Planejament urbanístic 

Article 164 – Sòl rústic lliure permanent (Clau 43)  

1. Compren el sòl no urbanitzable que sense tenir un caràcter especialment agrícola s’ha de 

preservar de l’edificació. 

2. Es permet la construcció d’edificacions per usos agrícoles i ramaders 

3. S’admeten edificacions de nova planta  relacionades a usos agrícoles i ramaders 

(...) 

S’accepta doncs, per la normativa municipal, aquesta actuació ja que no es contempla ni es disposa 

restriccions per aquesta actuació 

3.4 Instruments de paisatge: Catàleg de paisatge de la Regió metropolitana de Barcelona 

Actualment es troba aprovat el Catàleg de paisatge de la Regió metropolitana de Barcelona, i en 

descriu diverses unitats. La zona d’actuació es situa en la unitat «Xaragalls del Vallès». 

D’acord amb els plànols de la unitat no es reconeix cap element de valor singular. S’adjunta la fitxa 

i la cartografia com a annex d’aquest document. 

Destaquen l’objectiu 16.6 de recuperació de l’activitat agrícola en recintes abandonats. 

16.6. Vetllar pel manteniment i la productivitat de les estructures agrícoles existents, com a 

peces vertebradores del paisatge i generadores d’un ric mosaic agroforestal. Recuperar en 

la mesura del possible les zones agrícoles abandonades.  
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4 PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL 

4.1 Descripció dels elements principals 

L’element principal en la configuració del paisatge i el caràcter del lloc és la orografia que marca el 

pas de la Riera del Morral del Molí. Aquest dibuixa una petita vall amb presència de ramificacions 

de petits curos que hi condueixen les escorrenties. 

Destaca dos sistemes de carenes que delimiten la zona visual: a l’est el Turó de Ca la Carme i el de 

Bonavista; a l’oest el Coll del Castell. 

La zona presenta un caràcter obert amb una matriu contínua de superfície forestal mediterrània 

dominada per pinedes de pi blanc i alzina. Aquesta matriu es veu interrompuda per les àrees de 

cultiu, generalment agrupades en les zones més planeres, formant una entitat cohesionada. 

Tot i així s’evidencia les traces d’abandó de l’activitat agrícola de la zona. 

4.2 Valors associats al paisatge de la finca i el seu entorn 

Es procedeix a fer una valoració de la qualitat paisatgística de l’entorn del projecte i la mesura en 

què hi contribueixen cadascun dels seus components. Aquesta valoració es fa en base als valors 

intrínsecs del paisatge (estètics, ecològics, productius, socials, mitològics, religiosos i simbòlics), els 

quals seran qualificats de baix a molt alt. 

Valors Descripció Qualificació 

Estètics Es tracta d’una zona amb valor estètic mitjà que es caracteritza per un 

paisatge que combina la matriu forestal amb els recintes agrícoles. 

Mitjà 

Ecològics El bosc de la zona, format majoritàriament per brolles de pi blanc, es troba 

en un estat de desenvolupament baix. No obstant, serveix de zona de 

reservori de fauna així com un manteniment de la biodiversitat. La 

fragmentació de l’espai per l’efecte barrera de les vies de comunicació o 

àrees urbanes és baix. 

Mitjà 

Productius Els valors productius es basen en la capacitat de convertir els elements en 

recursos. La baixa rendibilitat de l’explotació forestal contraresta amb la 

capacitat productiva agrícola que s’està intentant recuperar després de 

l’abandó de molta superfície en la darrera meitat del segle XX.  

Mitjà 

Socials L’entorn genera un interès social poc destacat, amb baixa pressió 

d’afluència. La zona no és un punt de pas freqüentat per rutes, ni itineraris 

paisatgístics identificats. 

Baix 

Històric L’evolució històrica d’abandó de l’agricultura ha portat a un paisatge que 

no s’identifica amb el caràcter agrícola del passat. 

Baix 

Mitològic No destaquen elements amb atribucions simbòliques col·lectives lligades a 

l’explicació d’històries fantàstiques o llegendes. 

Baix 

Religiosos 

espirituals 

No es desprèn una atribució espiritual o religiosa singular a la zona. Baix 

Simbòlic 

Identitari 

L’espai no s’identifica amb elements simbòlics d’identitat col·lectiva. Baix 
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La consulta realitzada amb les fitxes de la unitat del paisatge inclosa en el Catàleg de paisatge no 

identifica elements singulars de valor paisatgístic a la zona. Si bé destaquen els recintes agrícoles de 

fruiters de secà i boscos de ribera que apareixen en un entorn proper, però amb una entitat 

territorial de poc pes. 

4.3 Dinàmiques 

Pèrdua de pes demogràfic: El món rural té un tendència d’envelliment de la població i pèrdua 

d’habitants, degut a la dificultat per absorbir les noves generacions en les activitats tradicionalment 

vinculades al territori. Apareix un procés d’abandó que s’aprecia amb nombroses restes d’antigues 

masies i masoveries, moltes d’elles en estat ruïnós o bé abandonades i en mal estat de conservació. 

Aquest procés va acompanyat d’un baix manteniment d’estructures típiques d’aquest ambient, on 

la vegetació va guanyant pes.  

Col·lapse de les activitats econòmiques tradicionals: La caiguda de les activitat agrícoles, ramaderes 

i silvícoles tradicionals, ha portat a la creixent aparició de formes més intensives i mecanitzades que 

han canviat les formes dels assentaments i del treball en el territori. Les petites àrees de conreu han 

reduït la viabilitat econòmica, i algunes resten en l’abandó.  

Actualment es percep un procés de recuperació d’antics espais per poder millorar la rendibilitat i 

viabilitat de les poques explotacions agràries que resten en funcionament. 

Revalorització de l’espai rural: Socialment existeix una demanda creixent per gaudir d’espais de 

qualitat per un oci vinculat al medi natural.  
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5 PAISATGE DEL LLOC I PROJECTE 

5.1 Visió integral del projecte 

Es farà una aportació de terres per terraplenar el terreny agrícola per oferir un pendent suau i 

continuat que en permeti la seva gestió i mecanització amb un maneig òptim del cultiu. 

L’aportació de terres serà provinent del rebaix de la construcció, i es reservarà la primera capa de 

sòl actual com a capa de terres vegetal pel recinte final. 

Els talussos generats per terraplenat tindran un pendent màxim de 3H:2V i tindran una altura 

inferior a 3m per assegurar-ne la seva estabilitat i s’adequaran al relleu de l’entorn més immediat 

per tal de donar continuïtat a les formes existents. Es mantindrà l’aspecte i morfologia característica 

de l’entorn i evitant la intromissió de nous elements, condició que afavoreix la minimització de 

l’impacte paisatgístic. 

El projecte preveu les mesures adients per garantir la estabilitat del terraplè, i la reducció de l’erosió 

de la superfície final. 

Es preveu un volum total de terres a aportar de 140.309,6m2 en una àrea de 24.500 m2. 

5.2 Factors de visibilitat i percepció 

La visibilitat del projecte està determinat per la naturalesa de l’orografia del terreny, la seva 

orientació en un espai no visible des de les àrees urbanes properes. Es tracta d’un petit recinte entre 

el camí del Castell al Suro, i el camí asfaltat del Castell a Santa Maria de Vilalba. 

No apareix visibilitat significatives des de les àrees urbanes més properes per la seva ubicació 

respecte el Coll del Castell. El camí asfaltat que creua la zona es situa a una cota més elevada, i per 

tant, no s’altera les línies dominants del paisatge i de la definició del fons escènic des d’aquesta via. 

En la planimetria adjunta s’identifiquen les àrees que presenten una major exposició visual respecte 

l’actuació prevista. Per altra banda es diferencia la distància de 300 m. i 1000 m. ja que la capacitat 

de percepció varia segons la distància. 

Es considera que fins a 300 m. es perceben els elements cromàtics, textures i definició volumètrica 

o de formes. Entre 300 i 1000 m. es perceben canvis cromàtics i volumètrics, mentre que a partir 

de 1000 difícilment es podran percebre canvis a petita escala respecte el paisatge. 

No apareixen nuclis ni elements destacats amb visibilitat sobre l’actuació ni dins el radi de 300 m, ni 

dins el radi de 1000 m. Per tant, l’afectació visual és mínima. 
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Zona de l’actuació 

5.3 Fragilitat paisatgística 

La fragilitat paisatgística és la susceptibilitat d’un paisatge a veure alterat els seus valors i el seu 

caràcter per l’efecte paisatgístic produït per l’actuació proposada. En aquest cas, i d’acord amb els 

paràmetres que es detallen a continuació, es pot considerar que el grau de fragilitat és baixa o 

mitja. 

Abast de la conca visual 

En relació a l’emplaçament del projecte es considera una àrea amb abast visual reduït. 

Accessibilitat 

L’accessibilitat és mitja, donat que els itineraris que recorren per la zona són itineraris d’àmbit local. 

Apareix camí asfaltat que en permet l’aproximació. 

Freqüentació per la població 

La freqüentació és mitja donada la proximitat a la zona urbana de Can Vilalba. 

Edificacions i presència d’elements discordants 

La presència d’elements i edificacions discordants és baixa en la conca visual.  

Capacitat d’emmascarament 
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La capacitat d’emmascarament és alta per la presència de vegetació arbrada i morfologia amb 

canvis d’orientació i de relleu.  

5.4 Alternativa i justificació elecció 

La proposta va encaminada al reconeixement i increment del valor agrícola de l’explotació actual. 

La proposta final s’ha escollit a partir de diversos criteris per tal de garantir que l’alternativa 

escollida sigui la més adient per l’espai en el que es troba. 

1_ No incrementar la cota final del terreny respecte la cota actual del recinte agrícola. 

2_ Evitar la alteració d’accessos a la zona.  

3_ Preservar la zona propera al camí de asfaltat del Castell a Santa Maria de Vilalba de l’aparició de 

nous talusos i afavorir un recinte agrícola en bones condicions que aporti qualitat paisatgística a 

l’entorn. 

4_ Adequar els nous marges agrícoles a les pendents i costes existents a l’entorn del recintes 

objecte de millora agrícola. 

5_ Prohibir l’aparició de talussos de gran alçada i pendendents que no siguin estables de forma 

natural. 

6_ Intervenir amb vegetació arbrada pròpia de zones agrícoles per millorar la integració de la 

intervenció i naturalitzar l’estat final amb una lògica de disseny agrícola. 

7_ Evitar l’ocupació de rius i torrents existents a la zona.  

La proposta respon a un pla de desenvolupament agrícola tal i com es detalla en el document de 

justificació que acompanya l’avantprojecte de l’actuació. Els recintes on es desenvoluparà la millora 

permetrà la recuperació del cultiu de secà. 

5.5 Anàlisi de les transformacions 

Per valorar les transformacions associades a l’actuació s’utilitzen els caràcters següents, segons el 

seu impacte que puguin generar. 

- Compatibles: impactes que permeten una integració de la proposta amb l’aplicació de 

mesures senzilles o que no requereixen mesures d’integració. 

- Moderats: Impactes que es redueixen substancialment amb l’aplicació de mesures 

d’integració. 

- Severs: Impactes que no es poden solucionar amb mesures d’integració i fan aconsellable 

replantejar la concepció del projecte. 

- Crítics o incompatibles: Impactes amb efectes molt intensos en el paisatge, que superen el 

llindar tolerable i fan  desaconsellable la proposta. 
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Valor estètic 

L’actuació prevista suposa la modificació del terreny actual, incrementant la cota fins a 14.8 metres 

en el punt més profund a través de fer avançar les feixes que actualment dibuixen un fons de vall. 

L’entorn de la ubicació, però, evita que es percebi una introducció de noves formes ni elements 

estranys, donat que es manté la dinàmica agrícola pròpia de la zona. L’enclavament apareix rodejat 

de pendents naturals als quals es dóna continuïtat. El canvi de morfologia no genera canvi en 

textura ni cromatismes. No s’afecta la línia d’horitzó ni fons escènic des de les vies principals 

d’accés, ni punts més destacats. Es substitueixen talussos per petites feixes buscant la similitud amb 

l’estat actual. 

Per tant, es considera aquest efecte com a COMPATIBLE ja que no és un canvi substancial pel medi 

receptor en termes estètics. 

Valor estètic 

L’afectació dels marges existents a l’interior dels recintes de cultiu agrícola suposa una pèrdua 

d’elements que actualment tenen un baix valor de contrast ja que no existeix una activitat agrícola 

permanent anual que cultivi l’espai. Aquests elements apareixeran en els nous recintes i marges un 

cop executada la millora agrícola. En aquests cas esdevindran elements de contrast respecte els 

cultius i referents visuals. Es tracta d’un efecte temporal. 

Per tant, es considera aquest efecte com a COMPATIBLE ja que no és un canvi substancial pel medi 

receptor en termes estètics. 

Valor ecològic 

L’actuació suposa l’eliminació dels marges i espais circumdants existents que apareixen a l’entorn 

dels recintes agrícoles actuals de l’àmbit objecte de millora agrícola. Aquests seran ocupats amb 

l’aportació de terres. Aquests espais seran reemplaçats amb nous marges a l’entorn dels nous 

recintes. 

Es tracta d’un efecte temporal fins la recuperació natural i espontània dels marges naturals que 

s’afavorirà amb la revegetació d’espècies pròpies dels marges (herbàcies i arbustives).  

La transformació no suposa la pèrdua d’hàbitats ni de permeabilitat o capacitat ecològica de 

l’espai. No s’ocupen espais sensibles o protegits, ni cursos o masses d’aigua. 

Per tant, es considera aquest efecte com a COMPATIBLE ja que no és un canvi substancial pel medi 

receptor en termes estètics. 
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Valor estètic 

Durant la fase d’execució es produirà un increment de presència de maquinària a la zona, i 

l’activitat de treball pot generar l’increment de núvol de pols. Per minimitzar aquest factor, les 

terres s’apilaran en petits monticles que n’evitin la dispersió, i es mantindrà la zona neta de 

materials que no siguin les terres d’aportació. 

Per tant, es considera aquest efecte com a COMPATIBLE ja que no és un canvi substancial pel medi 

receptor en termes estètics. 

Valor ecològic 

Durant la fase d’execució de la millora agrícola i esplanació de les terres es poden produir impactes 

pel soroll, la pols i l’augment de trànsit pel camí. 

Com a mesura preventiva es farà un bon planejament de la maquinària a utilitzar de tal manera 

que no hi hagi més d’una màquina treballant alhora i es procurarà que les obres durin el mínim 

temps possible. Es respectaran els talussos naturals i els arbres existents. 

Les molèsties generades són equiparables a la maquinària agrícola pròpia de la zona. 

Valor productiu: 

El conjunt de les actuacions van encaminades a l’increment del valor productiu agrícola fet que 

repercuteix positivament en el manteniment de l’aprofitament i usos vinculats al territori. Aquest 

increment de valor agrícola es fa sense una disminució apreciable del valor productiu forestal, ni 

reducció del valor estètic ni ecològic. L’increment de productivitat no es comparable com a factor, 

ja que comporta recuperar la producció agrícola d’un espai que no en té actualment. 

Es valora aquest impacte com a POSITIU. 
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6 ESTRATÈGIES, CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ 

6.1 Descripció de l’estratègia adoptada 

Disseny de proposta final de recintes agrícoles i sistema de feixes que donin continuïtat als elements 

i estructures pròpies del sòl agrícola.  

6.2 Criteris i mesures per la integració paisatgística de l’actuació 

Minimitzar processos erosius durant les obres i en l’estat final: 

1. Disposició de les terres a la parcel·la en monticles, previ a l’esplanació, a l’espai central del 

recinte. 

2. Compactació de les terres un cop esteses a la zona. 

3. Pendents finals lleugers per evitar que l’escorrentia superficial adopti grans velocitats. 

4. Replantar la zona de cultiu tan aviat com sigui possible per donar cobertura al sòl. 

Preservar el sistema hídric i estructura de cursos d’aigua actuals 

1. No s’ocupa cursos naturals d’aigua. 

2. No s’afecta el sistema hidrològic de cursos d’aigua de l’entorn. 

3. S’habilita el drenatge natural de les aigües superficials pels mateixos punts d’evacuació que 

en l’estat inicial. 

Preservar la qualitat de l’aire 

1. Reducció del pas de la maquinària fora d’àrees senyalitzades com a itineraris principals dins 

de l’obra. 

2. Concentració del desenvolupament de les feines en el temps, per reduir la durada de les 

tasques. 

3. Reducció de la velocitat de pas de la maquinària per les vies d’accés a la zona. 

4. S’accedirà a la zona des del camí asfaltat per tal de reduir la contaminació atmosfèrica 

Reducció impacte visual del paisatge 

1. Revegetació dels nous marges amb l’hidrosembra de plantes i arbustos d’espècies 

autòctones de la zona. 
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2. Integració de la morfologia del terreny, adoptant les formes i pendents de l’entorn més 

immediat. 

3. Els talussos que es generin es faran amb una pendent màxima 3H:2V.  

4. Els accessos previstos són els mateixos que els inicials, i per tant no cal cap 

condicionament. 

5. Les obres no comportaran la pèrdua irreversible de cap espècie vegetal o animal singular. 

6. Els marges es condicionaran en forma de feixes agrícoles amb espècies pròpies de 

l’explotació existent. 

7. La plantació d’oliveres donarà continuïtat a l’explotació agrícola de la finca, ja que 

actualment l’explotació té un total de 1,81 ha. dedicades al conreu de les oliveres a la 

mateixa explotació. 

8. Es farà un manteniment de la plantació realitzada durant el termini d’un any per tal de 

garantir el seu correcte arrelament i creixement. 
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7 FOTOGRAFIES DE LA ZONA 

Imatges de la zona d’objecte de millora després d’haver-se executat actuacions per evitar la 

continuïtat de la vegetació. 
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8 SIGNATURES 

I perquè així consti als efectes oportuns signo aquest document a: 

 

Abrera, el 13 de juny de 2019 

Lloc i data en que s’emet  el document. 

 

Ricard Planas Vilardaga 

Enginyer Tècnic Agrícola 

Col·legiat núm. 2683 

Nom i signatura del tècnic/ tècnics que han fet el document. 

 

Excavacions i finques Silvestre Ginferrer,S.L. 

 

 

 

Nom i signatura del sol·licitant de la millora agrícola. 



  

  

    
Grup Solucions Manresa, S.L.U.  

Crta de Cardona 5-7, 4 A 

08241 Manresa 

Tel. 938 768 137 

Fax 938 722 435 
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4.1.DUN 2009 EXPLOTACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.CADASTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.PLA D’OBRA 

 

 

 

 

 

 
 

 



4.Annexos 
 4.3.Pla d’obra 

1 

 

PLA D’OBRA 

En el diagrama adjunt es representa el pla de realització dels treballs de la millora d’un camp agrícola a Can Morral amb aportació de terres. La proposta 

que aquí s’enuncia, caldrà que el Contractista adjudicatari la faci seva o la modifiqui segons s’adapti millor als seus mitjans. 

El termini d’execució de les Obres es fixa en 24 mesos. 

PLA D'OBRA MESOS 

TREBALLS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Neteja vegetació existent                                                 

Retirar terres vegetals                                                 

Aportació, compactació i repartiment de terres                                                  

Repartiment terres vegetals                                                 

Revegetació marges                                                 

Subsolat terres                                                 

Control obra                                                 

Seguretat i Salut                                                 

 

Quan acabi l’obra es farà un manteniment durant un any de la zona revegetada amb hidrosembra i arbres. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.RESOLUCIÓ FAVORABLE 

D’URBANISME 

 

 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.LLICÈNCIA D’OBRES 
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6. PRESSUPOST 
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6.1.PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

 

 



Obres

PRESSUPOST Data: 13/06/19 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Millora agrícola Can Morral

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

1 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 4)

1,93 127,000 245,11

2 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a
la vora (P - 5)

6,55 90,000 589,50

3 G226GS01 m3 Estesa de sòl seleccionat, en tongades de 100 cm de gruix, com a
màxim. (P - 6)

0,56 140.309,000 78.573,04

TOTAL Capítol 01.01 79.407,65

Obra 01 Pressupost Millora agrícola Can Morral

Capítol 02 JARDINERIA

1 FR130001 u Tala i eliminació d'arbre, inclosa la retirada de restes a abocador i
arrencada de soca, el rebliment del forat i l'anivellament del terreny (P
- 1)

15,11 50,000 755,50

2 GR113564 m2 Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una
alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km,
mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç
desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense
recollir la brossa (P - 7)

0,09 25.461,000 2.291,49

3 GR721AH0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de
fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de
2000 a 5000 m2 (P - 8)

0,97 2.791,000 2.707,27

4 FR642111 u Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 0,8 a 1,5 m en contenidor,
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 % (P - 3)

6,80 10,000 68,00

5 FR52U330 U TRANSPLANTAMENT D'ARBRE DE 3ª CATEGORIA, AMB UN
PERÍMETRE SUPERIOR A 110 CM, PER A 3 O MÉS UNITATS (P - 2)

250,00 24,000 6.000,00

TOTAL Capítol 01.02 11.822,26

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.JUSTIFICACIÓ PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Obres 

 

 

ACLARIMENTS DEL PRESSUPOST                              Data:   13/06/19                                    Pàg.:   1 

 

- Es preveu que les terres d’aportació provinents de l’excavació es puguin separar entre terres vegetals i terres no vegetals. Aquest fet farà que no faci falta 

la retirada de terres vegetals de la zona.  

 

- L’excavació, càrrega i transport mitjançant camions de les terres provinents d’obres de rebaix de la construcció no es pot valorar en aquesta obra ja que 

totes aquestes partides ja estan valorades en l’obra on s’excava que pot estar situada a Sabadell o Manresa o qualsevol altre municipi. Les obres 

d’excavació paguen les seves taxes de la llicència d’obres a l’ajuntament on es fa l’obra i per tant no es poden pagar taxes d’excavació, ni càrrega ni 

transport en aquesta obra de millora agrícola ja que per una mateixa feina s’estarien pagant taxes a dos ajuntaments. Des del punt de vista legal tampoc es 

poden relacionar les obres d’excavació d’altres obres amb aquesta obra de millora agrícola ja que cada obra té el seu propi promotor i contractistes.    

 

- El repartiment de les terres dels monticles i compactació està inclòs en la partida G226GS01- Estesa de sòl en tongades. La compactació s’executa 

conjuntament amb l’estesa ja que la mateixa màquina que estén la terra la compacta amb el seu moviment. El pas de camions també ajuda a compactar les 

terres. No existeix cap màquina que faci aquesta feina explícitament. 

 

- El repartiment de terres vegetals està inclòs dintre la partida G226GS01- Estesa de sòl en tongades. L’estesa de sòl inclou l’estesa de terra vegetals i 

l’estesa de terres no vegetals ja que tenen el mateix cost. Els amidaments s’han calculat a partir d’un topogràfic inicial i un de final a partir de la rasant final 

del camp amb terres vegetals. Així per ser més precisos la partida del projecte de 140.309 m3 es podria dividir en les següents partides: 

o Estesa de terres aportació de 125.309 m3 

o Estesa de terres vegetals  15.000m3 

Degut a que el preu de l’estesa de terres és la mateixa per terra vegetal i no vegetal no es considera necessari refer el pressupost ja que el valor econòmic 

seria exactament igual al presentat.  

 

 



Obres

QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 13/06/19 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A012P000 h Oficial 1a jardiner 19,00000 €

A0140000 h Manobre 20,06000 €

A016P000 h Peó jardiner 10,00000 €



Obres

QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 13/06/19 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 78,44000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària 44,55000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,85000 €

C1501801 h Canon d'abocador vegetal 24,28000 €

C1501802 h Canon d'abocador de soques 76,68000 €

C1503000 h Camió grua 44,75000 €

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 45,59000 €

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a
20 kW

35,00000 €



Obres

QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 13/06/19 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,00000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,05000 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 6,00000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,92000 €

BR4U1H00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N 5,10000 €



Obres

QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 13/06/19 Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P-1 FR130001 u Tala i eliminació d'arbre, inclosa la retirada de restes
a abocador i arrencada de soca, el rebliment del forat
i l'anivellament del terreny

Rend.: 4,209 15,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,530 /R x 19,00000 = 2,39249

A016P000 h Peó jardiner 0,530 /R x 10,00000 = 1,25921

Subtotal: 3,65170 3,65170

Maquinària

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,330 /R x 44,55000 = 3,49287

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,280 /R x 37,85000 = 2,51794

C1501801 h Canon d'abocador vegetal 0,090 /R x 24,28000 = 0,51917

C1501802 h Canon d'abocador de soques 0,075 /R x 76,68000 = 1,36636

C1503000 h Camió grua 0,330 /R x 44,75000 = 3,50855

Subtotal: 11,40489 11,40489

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 3,65200 = 0,05478

Subtotal: 0,05478 0,05478

COST DIRECTE 15,11137
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,11137

P-2 FR52U330 U TRANSPLANTAMENT D'ARBRE DE 3ª
CATEGORIA, AMB UN PERÍMETRE SUPERIOR A
110 CM, PER A 3 O MÉS UNITATS

Rend.: 1,000 250,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-3 FR642111 u Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 0,8 a 1,5
m en contenidor, amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 25 %

Rend.: 1,000 6,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,200 /R x 19,00000 = 3,80000

A016P000 h Peó jardiner 0,300 /R x 10,00000 = 3,00000

Subtotal: 6,80000 6,80000

COST DIRECTE 6,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,80000

P-4 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 1,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import



Obres

QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 13/06/19 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 20,06000 = 0,20060

Subtotal: 0,20060 0,20060

Maquinària

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 0,022 /R x 78,44000 = 1,72568

Subtotal: 1,72568 1,72568

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00301

COST DIRECTE 1,92929
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,92929

P-5 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora
mitjana i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 6,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 20,06000 = 0,80240

Subtotal: 0,80240 0,80240

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,095 /R x 60,38000 = 5,73610

Subtotal: 5,73610 5,73610

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01204

COST DIRECTE 6,55054
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,55054

P-6 G226GS01 m3 Estesa de sòl seleccionat, en tongades de 100 cm de
gruix, com a màxim.

Rend.: 1,000 0,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,010 /R x 56,03000 = 0,56030

Subtotal: 0,56030 0,56030

COST DIRECTE 0,56030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56030

P-7 GR113564 m2 Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m
d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i
amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant
tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç
desbrossador, amb un mínim de dues passades de
màquina, sense recollir la brossa

Rend.: 1,000 0,09 €



Obres

QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 13/06/19 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

0,002 /R x 45,59000 = 0,09118

Subtotal: 0,09118 0,09118

COST DIRECTE 0,09118
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09118

P-8 GR721AH0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació
de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2),
adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície de 2000 a 5000 m2

Rend.: 1,000 0,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0016 /R x 19,00000 = 0,03040

Subtotal: 0,03040 0,03040

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,0008 /R x 44,75000 = 0,03580

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

0,0008 /R x 35,00000 = 0,02800

Subtotal: 0,06380 0,06380

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 0,00000 = 0,00000

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,015      x 6,62000 = 0,09930

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045      x 8,05000 = 0,36225

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,030      x 6,00000 = 0,18000

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,200      x 0,92000 = 0,18400

BR4U1H00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4,
segons NTJ 07N

0,010      x 5,10000 = 0,05100

Subtotal: 0,87655 0,87655

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00046

COST DIRECTE 0,97121
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,97121



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.RESUM PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

 

 



Obres

RESUM DE PRESSUPOST Data: 13/06/19 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  MOVIMENT DE TERRES 79.407,65

Capítol 01.02  JARDINERIA 11.822,26

Obra 01 Pressupost Millora agrícola Can Morral 91.229,91

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
91.229,91

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Millora agrícola Can Morral 91.229,91

91.229,91

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.ÚLTIM FULL 

 

 

 

 

 

 
 



Obres

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 91.229,91

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 91.229,91

18 % IVA SOBRE 91.229,91................................................................................................. 16.421,38

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 107.651,29

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

cent set mil sis-cents cinquanta-un euros amb vint-i-nou centims

I perquè així consti als efectes oportuns, es signa aquest document a 
Abrera, el 13 de juny de 2019.

El peticionari i constructor El facultatiu

Excavacions i Finques Ricard Planas Vilardaga
Silvestre Ginferrer, S.L. Enginyer Tècnic Agrícola

Col.legiat núm. 2683

El propietari L´explotador de la finca

Xavier Morral Estruch Ricard Morral



  

  

    
Grup Solucions Manresa, S.L.U.  

Crta de Cardona 5-7, 4 A 

08241 Manresa 

Tel. 938 768 137 

Fax 938 722 435 

  
 
 
7.PLEC DE 
CONDICIONS 

 

   

 Sol·licitant i constructor: 

EXCAVACIONS I FINQUES SILVESTRE GINFERRER, S.L. 

Propietari del terreny: 

XAVIER MORRAL ESTRUCH 

 

 

   

 Emplaçament: 

Camp agrícola a Can Morral, municipi 
d’Abrera (Baix Llobregat) 

 
 

 

   

 Data: 

Juny 2019 

 

 

   

 Enginyer: 

Ricard Planas Vilardaga 

 

 

 

 

 Col·legiat núm. 2683 

Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i  

Pèrits Agrícoles de Catalunya, Demarcació de Barcelona 
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B - MATERIALS 

B0 - MATERIALS BÀSICS 

B01 - LÍQUIDS 

B011 - NEUTRES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0111000. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

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

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de 

formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta 

algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5 

- Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 

     - En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 

     - En la resta de casos:  <= 1 g/l 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 

     - Formigó pretesat:  <= 1 g/l 

     - Formigó armat:  <= 3 g/l 

     - Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 

- Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 

- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

     - Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

     - Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

     - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros 

resistentes de Fábrica de Ladrillo. 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

E22 - MOVIMENTS DE TERRES 

E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de 

forma contínua o realitzades per dames. 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense 

rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb 

màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 

En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu 

plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 
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- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons de l'excavació en l'interval entre l'excavació 

i l'execució de l'obra posterior. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 

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

construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats 

abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els 

treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta per a una correcta execució 

de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la 

seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, 

entibacions i voladures. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes. 

* PG 3/75 MOD 2 Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes. 

* PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

RSM 1985 Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

RSM ITC MIE SM 10.0.01 Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X 

del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 

F2R3 - TRANSPORT DE TERRES A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de terres, material d'excavació i residus de la 

construcció. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l'excavació, dins de l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella 

o camió 

- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, 

dúmper o camió 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues 

obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal 

que tinguin l'aprovació de la DF 

 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin 

sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat 

de material de cada tipus que s'ha abocat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al 

seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament 

indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

 

ROCA: 

Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LEY 10/1998 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

DECRET 201/1994 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
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FR - JARDINERIA 

FR6 - PLANTACIÓ 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FR642111,FR632J73. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Plantació d'espècies vegetals. 

S'han considerat les espècies següents: 

- Plantes de temporada 

- Plantes crasses 

- Arbres 

- Plantes vivaces 

- Arbusts 

- Cespitoses 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- Arbre o arbust: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- Plantes: 

- En contenidor 

- En esqueix 

- En pa d'herba 

- Amb l'arrel nua 

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

- Arbre o arbust: 

     - Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 

     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 

     - Plantació de l'espècie vegetal 

     - Protecció de l'espècie vegetal plantada 

- Plantes: 

     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar 

     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 

     - Plantació de l'espècie vegetal 

     - Protecció de l'espècie vegetal plantada 

ARBRES I ARBUSTS: 

La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural sense doblegar-se, especialment 

quan hi ha una arrel principal ben definida. 

Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista. 

Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 

Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 

Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar protegits amb les mesures adequades. 

L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 

PLANTES: 

Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 

PA D'HERBA: 

Han d'estar col·locats a trencajunt, sense deixar forats entre les plaques. 

Els junts han d'estar plens d'una barreja a parts iguals de sorra i torba humida i mòlta. 

ESQUEIX: 

Han d'estar col·locats a portell. 

Han d'estar enterrats per la seva part inferior. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 

S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a primera hora del matí o a última de la tarda. 

No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt altes o sòl excessivament 

mullat. 

ARBRES I ARBUSTS: 

L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la meteorització 

del sòl. 

Dimensió mínima del clot de plantació 

- Arbres: 

- Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 

- Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 

- Arbusts: 

- Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 

Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra. 

Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on s'han de dipositar les arrels. 

La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb mitjans manuals. 

La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 

No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 

No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 

La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 

S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de plantació i 25 cm de fondària. 

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 

S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha 

d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 

Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació. 

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 

S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició 

natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre. 

Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació. 

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 

La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix. 

Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les arrels dins del pa de terra. 

Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla 

metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials. 

PLANTES: 

Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl. 

Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest. 

Quan el subministrament és amb les arrels nues, aquestes s'han de netejar quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar 

procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre. 

PA D'HERBA: 

Les vores de les gleves consecutives s'han de col·locar a tocar, per testa, i a pressió. 

Després de la plantació s'ha de passar el corró de manera que les plaques quedin en contacte amb el terreny. 

No s'ha d'utilitzar fins al cap de quatre setmanes de la plantació, però es podrà trepitjar al cap d'una setmana. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA, PA DE TERRA O EN CONTENIDOR: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

SUBMINISTRAMENT EN PA D'HERBA O EN ESQUEIX: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

*NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació. 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 

G9 - FERMS I PAVIMENTS 

G91 - ESPLANADES 

G919 - ESTABILITZACIÓ MECÀNICA D'ESPLANADES 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

Estabilització d'esplanades per mitjà de sobreexcavació i reblert amb terra seleccionada, adequada o tolerable, compactada. 

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

- Estesa de la tongada de terres 

- Humectació o dessecació de la tongada, si es necessari 

- Compactació de la tongada 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície de l'esplanada ha d'estar per sobre del nivell més alt previsible de la capa freàtica en, com a mínim: 

+---------------------------------------------------+ 

¦    TERRA     ¦ DISTÀNCIA ESPLANADA-CAPA FREÀTICA  ¦ 

¦--------------¦------------------------------------¦ 

¦ Seleccionada ¦             >= 60 cm               ¦ 

¦ Adequada     ¦             >= 80 cm               ¦ 

¦ Tolerable    ¦             >= 100 cm              ¦ 

+---------------------------------------------------+ 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui <= 2°C a l'ombra. 

Quan l'esplanada s'ha d'assentar sobre un terreny amb corrents d'aigua superficial o subalvia, s'han de desviar les primeres i captar i 

conduir les últimes, fora de l'àrea on s'hagi de fer l'estabilització, abans de començar la seva execució. 

Si l'esplanada s'ha de construir sobre terreny inestable, turba o argiles toves, s'ha d'assegurar l'eliminació d'aquest material o la seva 

consolidació. 

A les esplanades a mitja vessant, la DF podrà exigir l'esglaonament d'aquesta per mitjà de l'excavació que consideri oportuna, per 

assegurar una perfecta estabilitat. 

Els equips d'estesa, humectació i piconatge han de ser suficients per a garantir l'execució de l'obra en les condicions establertes en 

aquest plec. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que no es comprovi que la superfície inferior compleix les condicions exigides i sigui autoritzada 

la seva estesa per la DF 

Els materials de cada tongada han de tenir característiques uniformes. En cas contrari, s'ha d'aconseguir aquesta uniformitat mesclant-

los amb maquinària adequada. 

Les tongades han de tenir espesor uniforme i han de ser sensiblement paral·leles. 

La superfície de les tongades ha de tenir el pendent transversal necessari per assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió. 

Els equips de transport de terres i estesa de les mateixes han d'operar per tota l'amplada de cada capa. 

Si s'ha d'afegir aigua, s'ha de fer de forma que l'humitejament dels materials sigui uniforme. 

Si es fan servir corrons vibrants per al piconatge, s'han de donar al final unes passades sense aplicar vibració, per a corregir les 

perturbacions superficials que pugui causar la vibració i segellar la superfície. 

S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit sobre les capes en execució fins que no s'hagi completat el seu piconatge. Si això no és 

factible, s'ha de distribuir el trànsit de forma que no es concentrin roderes a la superfície. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície existent. 

No s'inclou dins d'aquest criteri el subministrament de les terres necessàries per a l'execució de la partida. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes. 
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GR - MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA 

GR1 - OPERACIONS PRÈVIES 

GR11 - ESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GR115021. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

Esbrossada i neteja del terreny. 

S'han considerat els mitjans següents: 

- Mitjans manuals 

- Esbrossadora 

- Motoesbrossadora 

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

- Esbrossada del terreny 

- Reblert i compactació de forats 

- Conservació de la capa vegetal 

- Protecció de la vegetació a conservar 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El terreny ha de quedar lliure de tots els elements que puguin destorbar l'execució de l'obra posterior (brossa, arrels, runa, plantes no 

desitjables, etc.). 

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de 

la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 

La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin 

i de les condicions de transport. 

Quan les operacions es realitzin amb mitjans manuals o esbrossadora, no han de quedar soques ni arrels > 10 cm fins a una fondària 

>= 25 cm. 

Quan les operacions es realitzin amb motoesbrossadora, no han de quedar soques ni arrels > 10 cm fins a una fondària >= 35 cm. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF. 

S'han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb valles o proteccions, segons s'indiqui en la DT o, en el seu 

defecte, per la DF 

S'han de conservar apart les terres o elements que la DF determini. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

MITJANS MANUALS O ESBROSSADORA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 

 

MOTOESBROSSADORA: 

ha de superfície amidada segons les especificacions de la DT 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes. 
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GR6 - PLANTACIONS 

GR63 - PLANTACIÓ D'ARBRES DE FULLA CADUCA 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

Plantació d'espècies vegetals. 

S'han considerat les espècies següents: 

- Arbres 

- Arbusts 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb l'arrel nua 

- Amb pa de terra 

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

- Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 

- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 

- Plantació de l'espècie vegetal 

- Protecció de l'espècie vegetal plantada 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural sense doblegar-se, especialment 

quan hi ha una arrel principal ben definida. 

Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista. 

Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 

Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 

Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar protegits amb les mesures adequades. 

L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF 

L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la meteorització 

del sòl. 

Dimensió mínima del clot de plantació 

- Arbres: 

- Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 

- Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 

- Arbusts: 

- Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 

Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra. 

Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on s'han de dipositar les arrels. 

La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb mitjans manuals. 

La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 

No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 

No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 

La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 

S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de plantació i 25 cm de fondària. 

S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a primera hora del matí o a última de la tarda. 

No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt altes o sòl excessivament 

mullat. 

 

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 

S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha 

d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 

Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació. 

 

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
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S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició 

natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre. 

Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació. 

 

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 

La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix. 

Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les arrels dins del pa de terra. 

Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla 

metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació. 

 

 

 

GR66 - PLANTACIÓ D'ARBUSTS 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

Plantació d'espècies vegetals. 

S'han considerat les espècies següents: 

- Arbres 

- Arbusts 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb l'arrel nua 

- Amb pa de terra 

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

- Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 

- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 

- Plantació de l'espècie vegetal 

- Protecció de l'espècie vegetal plantada 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural sense doblegar-se, especialment 

quan hi ha una arrel principal ben definida. 

Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista. 

Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 

Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 

Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar protegits amb les mesures adequades. 

L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF 

L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la meteorització 

del sòl. 

Dimensió mínima del clot de plantació 

- Arbres: 

- Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 

- Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 

- Arbusts: 
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- Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 

Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra. 

Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on s'han de dipositar les arrels. 

La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb mitjans manuals. 

La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 

No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 

No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 

La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 

S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de plantació i 25 cm de fondària. 

S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a primera hora del matí o a última de la tarda. 

No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt altes o sòl excessivament 

mullat. 

 

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 

S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha 

d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 

Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació. 

 

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 

S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició 

natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre. 

Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació. 

 

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 

La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix. 

Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les arrels dins del pa de terra. 

Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla 

metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació. 

 

 

 

 

 

I perquè consti als efectes oportuns, es signa aquest document a Abrera,el 13 De juny de 2019. 

 

 

El Peticionari     El Facultatiu 

 

 

 

 

 

Excavacions i Finques Silvestre Ginferrer S.L.  Ricard Planas Vilardaga 

      Enginyer Tècnic Agrícola      

      Col·legiat núm. 2683 

 

 
El propietari:     L’explotador de la finca: 

 

 

 

 

 

Xavier Morral Estruch    Ricard Morral Martínez 
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MEMÒRIA 
 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de 
riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest 
estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, 
amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 
Contractista/es. 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals 
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per 
a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò 
recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

 

2. PROMOTOR  
Promotor              : Excavacions i Finques Silvestre Ginferrer, S.L. 
NIF                       : B-64173677 
Adreça                 : Avda. Catalunya 33, Baixos, (08296) 
Població              : Castellbell i el Vilar 
Representant                : Silvestre Ginferrer Martínez 

 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Redactor E.S.S.   : Ricard Planas Vilardaga 
Titulació/ns  : Enginyer Tècnic Agrícola 
Col·legiat  núm.    : 2683 
Despatx professional : Grup Solucions Manresa, SL 
Població              : Manresa 

 

4. DADES DEL PROJECTE 
 

4.1. Autor/s del projecte 
Autor del projecte : Ricard Planas Vilardaga 
Titulació/ns  : Enginyer Tècnic Agrícola 
Col·legiat  núm.    : 2683 
Despatx professional : Grup Solucions Manresa, SL 
Població              : Manresa 

 

4.2. Pressupost d'execució material del projecte 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 107.651,29 €. 
(cent set mil sis-cents cinquanta-un euros amb vint-i-nou cèntims). 

 

4.3. Termini d'execució 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 24 mesos. 

 

4.4. Maquinària prevista per a executar l'obra 
Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Camió per a transport de 12 t 
Esbrossadora de capçal de serra 
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5. TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat 
de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 
projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es 
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

 

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

 

6.1. Manipulació 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

− Amiant. 

− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

− Sílice. 

− Vinil. 

− Urea formol. 

− Ciment. 

− Soroll. 

− Radiacions. 

− Productes tixotròpics (bentonita) 

− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

− Gasos liquats del petroli. 

− Baixos nivells d’oxigen respirable. 

− Animals. 

− Entorn de drogodependència habitual. 
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6.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com 
a mínim amb el text en idioma espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 

les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 

• Explosius 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de 
les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 
 

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb 
la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

 

7. CONDICIONS DE L'ENTORN 
Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
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Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest 
àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE 
SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

 

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

 

7.2. Servituds 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums 
i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 
construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 
l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com 
amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre 
de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries 
de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, 
no seran objecte d’abonament independent. 

 

8. UNITATS CONSTRUCTIVES 
MOVIMENTS DE TERRES 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, 

BITUMINOSOS I REGS ) 

JARDINERIA 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

 

9. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 
de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 

 

9.1. Procediments d'execució 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de 
ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

 

9.2. Ordre d'execució dels treballs 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, 
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
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9.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS Relació d’unitats d’obra. 
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA Prelació temporal de realització material 

d’unes unitats respecte a altres. 
DURADA DE LES ACTIVITATS Mitjançant la fixació de terminis temporals per 

a l’execució de cadascuna de les unitats 
d’obra. 

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

 

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

 

11. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 

− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada 
en empenya i turmells. 

− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 
pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 
tipus de material. 

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat 
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

− Automatització i mecanització dels processos. 

− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 

− Reducció o redisseny de la càrrega. 

− Actuació sobre l‘organització del treball. 

− Millora de l’entorn de treball. 
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Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

− Ús correcte dels equips de protecció individual. 

− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors 
o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 
j) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
k) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 

de la càrrega. 
l) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
m) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material 
per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de 
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició 
que sigui conegut o convingut per l’equip. 
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12. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 
màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els 
riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra 
i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o 
reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell 
prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

Codi UA Descripció 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçària 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre muntants 
d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector 
de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle 
guia longitudinal i transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat de 
reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, 
d'alçària 1 m 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable per 
al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de grua 
torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm 
de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat 
col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
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13. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra 
i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o 
reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones 
o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest 
últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 

14. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat 
al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 
beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic 
que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 

15. RECURSOS PREVENTIUS 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

n) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés 
o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels 
mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà 
necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 

o) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos 
o amb riscos especials. 

p) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
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successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, 

per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments 

aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a 

la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

16. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat 
per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 
485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la 
senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat 
dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això 
la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 
pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires 
per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques 
i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se 
en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
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13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de 
les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 

de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

 

17. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti 
la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases 
d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la 
informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

 

17.1. Àmbit d'ocupació de la via pública 
• Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la 
planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la 
retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un 
metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest 
cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 

• Situació de casetes i contenidors. 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
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− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap 
carril de circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a 
mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 

• Situació de grues-torre i muntacàrregues 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 

• Canvis de la Zona Ocupada 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

 

17.2. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
• Tanques 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals 
de la part de vorera ocupada. 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament 
per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de 
tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten 
per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta 
de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis 
de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element 
que deteriori el seu estat original. 

 

• Accés a l’obra 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent 

per a vehicles i per al personal de l’obra. 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 
parcial del tancament. 

 

17.3. Operacions que afecten l'àmbit públic 
• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

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

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

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

 

• Càrrega i descàrrega 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, 
es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i 
es prendran les següents mesures: 

− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de 
circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar 
o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat 
de l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques 
es netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

 

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la 

força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que 
hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. 
Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es col·locaran 
sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut 
un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar 
en tremuges o en contenidors homologats. 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

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

 

• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, 
el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 

construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda 
de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de 
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la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 
m, com a mínim, del pla de la bastida. 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 
d’objectes i la propagació de pols. 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 
caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les 
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del 
tancament de l’obra. 
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. 
Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a 
càrregues i descàrregues. 

 

17.4. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
• Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 
de pols o deixalles. 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 

• Sorolls. Horari de treball 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà 
obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 

• Pols 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

 

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

 

17.6. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
• Senyalització i protecció 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 

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

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

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

• Elements de protecció 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 

pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 
base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes no 
podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques 

de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 

• Enllumenat i abalisament lluminós 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós 
i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 

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

l’obra. 
r) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants. 
s) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
t) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
u) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans. 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

 

• Paviments provisionals 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. 
Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre 
la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 
protecció. 
 

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
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compliran les següents condicions mínimes: 

− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 
cercle d’1,5 m de diàmetre. 

− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 
pendent màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 

• Manteniment 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 

• Retirada de senyalització i abalisament 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

 

17.7. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
• Arbres i jardins 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre 
que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran 
de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 

• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions. 

 

 

 

18. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

18.1. Riscos de danys a tercers 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 

− Caiguda al mateix nivell. 

− Atropellaments. 

− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

− Caiguda d'objectes. 
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18.2. Mesures de protecció a tercers 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 
pels voltants de l'obra: 

16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el 
de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 

19. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

− Incendi, explosió i/o deflagració. 

− Inundació. 

− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 
de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
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20. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 

G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER 
A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÈS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECARREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CARREGA I TRANSPORT DE TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALUS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PROPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CARREGA I DESCARREGA DE ARBRES I MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFICIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CARREGUES PESADES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTANCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBODES, PRODUCTES QUIMICS FITOSANITARIS  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000045 Formació 9 /18 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment prèvi de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
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I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
Signatures 

 
I perquè consti als efectes oportuns, es signa aquest document a Abrera,el 13 de juny de 2019. 
 
 
El Peticionari    El Facultatiu 
 
 
 
 
 
Excavacions i Finques Silvestre Ginferrer S.L.  Ricard Planas Vilardaga 
     Enginyer Tècnic Agrícola  
     Col·legiat núm. 2683 

 

 
 
 
El propietari     L’explotador de la finca 
 
 
 
 
 
Xavier Morral Estruch    Ricard Morral Martínez 
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