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1.- MEMÒRIA.
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1.- GENERALITATS
1.1.- IMPULSOR I PROMOTOR I FINANÇAMENT.
L’Ajuntament de Tremp es qui impulsa l’actuació, aportant com a base aquest document del
Projecte Executiu Recuperació Ambiental per a la Dinamització Turística del Parc del Pinell de
Tremp. No obstant, el Consell Comarcal del Pallars Jussà es el promotor i com a tal, promourà la
licitació de les obres e instal·lacions que es descriuen en aquest document, així com el seu
seguiment per a una correcta execució de les mateixes.
Envers al finançament de les obres, cal remarcar que aquesta actuació s’emmarca en
l’operació “ Valorització del Patrimoni Cultural i Natural per a la dinamització turística del Pallars
Jussà” del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, eix, 6.

1.2.- ANTECEDENTS HISTÒRICS.
El parc del Pinell és l’espai verd del nucli de Tremp de major superfície de la ciutat. És un
espai lúdic històricament usat pel veïnat i d’interès turístic.
La idea de crear una zona esportiva i d’esbarjo data de l’any 1936 tot i que les primeres
informacions de les plantacions són dels anys 50. En aquella època es van plantar un miler de pins
amb una densitat molt elevada. Molts d’aquests pins es van anar morint per la competència i altres
es van anar tallant i es van anar plantant altres espècies. El 1992 el parc del Pinell, que tenia una
superfície de 49.644 m2, es volia ampliar en 7.000 m2 per la qual cosa es va instal·lar el reg
automàtic i es van fer actuacions de tallades selectives dels arbres més vells i malalts.
En aquella època l’escola taller de Jardineria va proposar tallar el 50% dels arbres. El
projecte d’aclarida i de creació d’un arborètum al parc del Pinell no va prosperar.
Els anys 1998 i 2003 es redacten informes tècnics sobre l’estat de salut dels arbres del
Pinell, que tenien aleshores, atacs per insectes perforadors: el barrinador (Ips sp.) que atacava el pi
pinyoner (Pinus pinea) i el corc comú dels pins (Tomicus piniperda), que atacava el pi blanc (Pinus
halepensis). Altres atacs: fongs de podridura marró, que afectaven els xipressos (Cupressus
arizonica) i fongs de podridura blanca que afectaven al pi blanc (Pinus halepensis).
El 2004 es redacta una Memòria d’ampliació del parc del Pinell per millorar l’entorn del camp
de futbol , tot i que el contingut de la mateixa no es va portar a terme.
En episodis de ventades fortes, com les del 31 d’agost del 2015, es cauen i es trenquen
arbres i causen danys. Això fa que hi hagi clarianes i augmenta el perill de que es tombin els arbres
en peu, que no recuperen la seva vitalitat. Per això es proposa tallar aquests peus, sense arrencar
la soca per evitar danys al reg. Aquest treballs els va executar una empresa especialitzada
controlant la caiguda del tronc per evitar danys a la resta de l’arbrat.

1.3 DESCRIPCIÓ DE LES ZONES I USUARIS DEL PARC.
Podem dividir el parc en diversos sectors, tal com es mostra en la documentació gràfica
adjunta al projecte:
1. El sector Oest, d’entrada al parc, és un espai amb jocs infantils, una font, dos taules de
pícnic i on l’arbrat que predomina existeixen diversos xipressos.
És la zona més afectada per les ventades i que té més clarianes. Hi ha senyalització de
pautes de conducta i un plafó panoràmic sobre la fauna en mal estat.
2. El sector Sud és un turó on predomina el pi blanc (Pinus halepensis) i és la part mes
freqüentada pels adolescents.
3. El sector Nord és una zona amb pins de grans dimensions (Pinus pinea), alguns molt
inclinats. Hi ha una petita àrea amb parterres per jugar a petanca. Hi ha dos tipus d’usuaris:
de dia, la gent gran del casal juga a la petanca i als vespres el jovent s’hi reuneix.
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4. Al Centre del parc, entre el Casal de gent gran i el camp de futbol i hi ha una arbrada sense
usuaris definits amb una densitat elevada d’arbres.
5. Al Nord-Est, a prop de la piscina municipal, hi ha una zona amb arbres joves i amb menys
densitat rodejada de bancs d’obra.

1.4 DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT ACTUAL DELS ELEMENTS DEL PARC
L’estat general de l’arbrat depèn dels sectors i de les espècies. Els xipressos (sector Oest)
són els que estan en pitjors condicions, alguns estan secs o puntisecs i atacats per pudricions i
d’altres estan inclinats amb risc de que causin danys a les persones.
Altres danys són papereres arrencades, taules trencades, arbres trencats i deixalles per terra
i a més, la senyalització de l’espai i de les pautes de conducta està deteriorada.
La part perimetral exterior del camp de futbol és de totxo vist, sense revestiment, i està feta
malbé. L’entorn presenta signes d’abandonament i d’acumulació de restes vegetals i de deixalles.
La gespa, en diversos punts del parc està en mal estat. És vella, en algunes zones es trepitja
molt i en d’altres hi ha molsa.
Hi ha moltes soques antigues que s’han de tallar arran per evitar caigudes.

1.5 DESCRIPCIÓ DE LA CONDUCTA D’ALGUNS USUARIS DEL PARC
En general s’ha constatat que hi ha conductes incíviques en determinats punts del Pinell:
s’acumulen deixalles a les zones de les taules de pícnic, a les escales, els racons amagats i a la
zona de la petanca on acostumen a fer “botellón”.
Al sector sud, des la zona alta del Pinell es pot accedir a la part de darrera del camp de
futbol per unes escales d’obra que estan en males condicions, amb forats per les bigues de fusta
que s’han podrit i forats al formigó, que s’ha desplaçat. En aquesta zona el jovent fa foc i tira
deixalles.

1.6 OBJECTE PRINCIPAL DEL PROJECTE.
Així doncs, l’objecte principal del projecte es basa principalment en :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eliminar el risc sanitari dels arbres.
Eliminar el risc de les persones, sobretot en cas de ventades.
Mantenir i potenciar l’activitat lúdica del parc.
Crear un projecte pedagògic en terme naturalístics.
Prevenir el vandalisme i les conductes incíviques.
Habilitar un circuit per fer activitat física.

4

1.7 PROPOSTA.
Per eliminar el risc sanitari dels arbres es tallaran els arbres secs o amb signes de podriment
o atacs i a més per a disminuir el risc de caigudes d’arbres per les ventades es tallaran els arbres
més inclinats que puguin causar danys, sobretot els més alts i propers al casal de gent gran i es
podaran les branques dels arbres de la part exterior del parc. Per cohesionar la massa arbrada i
evitar que hi hagi grans clarianes es plantaran nous arbres de diàmetre mig. Preferentment es
plantaran planifolis per afavorir l’entrada de sol al terra. Es proposa fer una sembra de gespa amb
preparació prèvia del terreny (des compactat airejat) a les zones més crítiques, sobretot a la zona
de jocs en una extensió de 1000 m2. Com a prevenció i per evitar danys en cas de ventades, es
podaran les branques que afecten a tot el recorregut del circuït. A la zona O es podaran fins a una
altura de 2,5 m les branques de la filera d’arbres per deixar pas als usuaris del circuit per córrer .
Aquest circuit perimetral al parc tindrà una longitud total de gairebé 1 km i permetrà compatibilitzar
els diferents usos del parc. Pel circuit es faran unes escales amb elements naturals per salvar un
talús a la zona S, d’entrada a l’institut.
Per mantenir i potenciar l’activitat lúdica del parc s’instal·laran 3 noves taules de pícnic sobre
una petita llossa de formigó: una a la zona de jocs, una al turó i una altra a prop de la piscina.
Es crearà un projecte pedagògic amb temes naturalístics que consistirà en instal·lar un plafó
amb informació sobre la biodiversitat de l’espai, de fauna i flora. Els continguts del plafó es realitzarà
en col·laboració l’Estació Biològica del Pallars Jussà (entitat conservacionista local) i amb l’escola
verda Ma. Immaculada. També s’instal·laran senyals identificadores de les diferents espècies de
flora .Per al respecte al medi ambient s’instal·laran 5 noves papereres a prop de les taules.
Per recuperar l’entorn del camp de futbol i de la piscina, es proposa condicionar un circuit de
córrer. Per tant, es procedirà al arranjament del voltant de la parcel·la paret exterior del recinte
perimetral del camp de futbol arrebossant aquesta amb formigó projectat. Al sector SE, a l’accés al
dipòsit d’aigua del camp de futbol es proposa posar tres lluminàries de LED amb braç i amb una
cèl·lula fotoelèctrica i rellotge astronòmic per regular l’encesa durant la nit. A la zona E, a prop de
l’entrada a la piscina s’instal·larà una de les taules de pícnic i uns equipaments per a que facin
esport la gent gran. Els equipaments esportius per a la gent gran estaran composats per un conjunt
de 13 elements de Fitness per a exercitar les carderes, tòrax, braços i tots els músculs en general.

1.8.- PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS.
Es preveu que les actuacions a realitzar tinguin una durada de sis setmanes:
S1

S2

S3

S4

S5

S6

REPLANTEIG
TALA ARBRAT

PLANTACIÓ

PODA

OBRA CIVIL

SENYALITZACIÓ I
MOBILIARI
ENLLUMENAT

SEGURETAT I
SALUT EN EL
TREBALL
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1.9.- SENYALITZACIÓ DE L'OBRA.
A l'entrada del parc es col·locarà una senyalització on s'indiqui els diferents ens que
cofinancen l'actuació, tenint en compte les prescripcions que estableix el Manual pràctic
d’informació i comunicació de les operacions cofinançades per la Generalitat i el Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 20142020.
El rètol de l'obra es realitzarà per l’adjudicatari de les obres, amb el vistiplau i d’acord amb
els serveis tècnics dels diferents organismes oficials i de la direcció d'obra.

Tremp, 8 d’ abril del 2020.

Autor del Projecte

Àngel Perati i Lloan
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2.- PLÀNOLS.
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3.- PRESSUPOST.
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PRESSUPOST
U

Descripció

nº

Preu

1. TALA ARBRAT
U

1.1. TALA ARBRAT

Total

6.850,00
10

685,00

6.850,00

Tala dels arbres senyalitzats en els Plànols i marcats "in situ" mitjançant
tècniques manuals i mecàniques. El mètode de tall serà de forma descendent
des de la copa progressivament fins a la soca, la qual restarà "in situ" per a
no malmetre el sistema de reg. La caiguda de les branques i part del tronc,
així com qualsevol altra operació de tall haurà de ser controlada per un
"recurs preventiu" de l'empresa adjudicataria, amb la deguda formació de PRL.
Els treballs inclouran l'aplec de la brossa generada i la càrregua sobre camió
amb ploma, així com el transport dels residus generats fins a la planta de
compostatge de l'abocador comarcal ubicat a Figols.

2. PLANTACIÓ
U

2.1. SUBMINISTRAMENT

7.826,50
30

134,15

4.024,50

100

6,22

622,00

1.000

3,18

3.180,00

Subministrament d'aesculus hippocastanum (o espècie similar) de perímetre de
18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim de 57 cm i profunditat mínima
de 39,9 cm segons fórmules NTJ. La especie es concretarà amb la D.O.
U

2.2. PLANTACIÓ
Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 L, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10 % de compost i
primer reg.

M2 2.3. SEMBRA
Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de
lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un
pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra
de riu rentada i el corronat posterior, i la primera sega.

3. PODA
U

3.1. PODA

358,36
34

10,54

358,36

Poda de branques d'un peu amb ramificació monopòdica fins a una alçada
entre 2,2 i 3,5 m
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U

Descripció

nº

Preu

4. OBRA CIVIL
M2 4.1. ENFOSCAT

Total
14.560,00

360

30,00

10.800,00

3

800,00

2.400,00

1

1.360,00

1.360,00

Enfoscat a bona vista sobre parament vertical exterior fins a 3 m d'alçària, amb
morter de ús corrent (GP) de designació CSIV WO, segons la UNE-EN 998-1,
acabat remolinat en canonades i pilars.
Incloent muntatge i desmuntatge de bastida tubular homologada i/o medis
auxiliars per a la realització dels treballs.
U

4.2. FORMACIÓ PAVIMENT
Formació de paviment (3x4=12 m2) de formigó de fins a 10 cm de gruix, armat
amb malla electrosoldada de 200x200x50 mm i amb vorera de jardí rodona (per
a
posterior anclatge del suport de taula amb bancs de tipus "picnic"

U

4.3. FORMACIÓ ESCALA
Formació d'escala amb traveses de via de tren, amb 10 esglaons de 2 m
d'amplària de 60 cm d'estesa i 15 cm d'alçada.

5. SENYALITZACIÓ I MOBILIARI

U

U

17.698,72

5.1. CARTELLERA

7.337,82

u Cartellera a dues cares de 2000x2000m mm. a color

1

4.500,00

u Contingut, grafismes i disseny cartellera a dues cares

1

1.988,00

u Instal.lació cartellera

1

849,82

5.2. FITES
Fites de RTI de diàmetre 100 amb placa identificativa d'arbre (14 Fites x 40,79
u €/F)

1.621,00
1

571,00

u Instal.lació de Fita (14 Fites x 75,00 €/F)

1

1.050,00

U

5.3. PAPERERA
Paperera metàl.lica foradada de 70l, amb dos peus, batent. (EAR037)
Inclou subministrament i col.locació

5

101,25

506,25

U

5.4. TAULA PICNIC
Taula Picnic de 1,3 x 1,8 m de fusta de pi amb dos bancs fixes de 18 cm
d'ample ( EAR017)

3

427,55

1.282,65

U

5.5. EQUIPAMENT PER A LA GENT GRAN
Equipament exercicis per a gent gran , segons memèoria.

1

6.951,00

6.951,00

6. ENLLUMENAT
U

6.1. ENLLUMENAT
Aplic 70 w de vapor de sodi amb cèdula fotoelèctrica

2.293,20
3

764,4

2.293,20
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RESUM PRESSUPOST
Partida

Preu (€)

1. TALA ARBRAT

TOTAL (€)
6.850,00

1.1. TALA ARBRAT

6.850,00

2. PLANTACIÓ
2.1. SUBMINISTRAMENT
2.2. PLANTACIÓ
2.3. SEMBRA

4.024,50
622,00
3.180,00

7.826,50

3.PODA
3.1. PODA

358,36
358,36

4. OBRA CIVIL
4.1. ENFOSCAT
4.2. FORMACIÓ PAVIMENT
4.3. FORMACIÓ ESCALA

14.560,00
10.800,00
2.400,00
1.360,00

5. SENYALITZACIÓ I MOBILIARI
5.1. CARTELLERA
5.2. FITES
5.3. PAPERERA
5.4. TAULA
5.5. MOBILIARI PALEOTRAINING

7.337,82
1.621,00
506,25
1.282,65
6.951,00

6. ENLLUMENAT
6.1. ENLLUMENAT

2.293,20

17.698,72

2.293,20

TOTAL PRESSUPOST

49.586,78
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ

49.586,78

Subtotal

49.586,78

21 % s / Subtotal

10.413,22

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

60.000,00

Aquest Pressupost d'execució per contracte puja la quantitat
de:
Seixanta mil Euros

Tremp, 08 d'abril del 2020
Autor del Projecte

Àngel Perati Lloan
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4.-PLEC DE CONDICIONS
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CAPÍTOL I.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.
Art. 1r. Objecte de la contracta
És objecte de la contracta, les actuacions necessàries per la millora del Parc del Pinell de
Tremp consistent en varies línies d'actuació:
Tala d'arbrat
Plantació de gespa
Poda d'arbres
Obra civil per cobriment de murs i bases de instal·lacions i senyalització
Senyalització i mobiliari
Enllumenat
Art. 2n. Documents del Projecte
1.- Memòria
2.- Plànols
3.- Pressupost
4.- Plec de Condicions
5.- Estudi bàsic de Seguretat i Salut
Els anteriors documents seran complimentats amb els plànols de l’obra i els diferents oficis
de les memòries que hauran de facilitar-se per part de la direcció de l’obra a instàncies verbals i
escrites que seran donades per la mateixa al seu representant i que seran complimentades pel
contractista.
Art. 3r. Millores i modificacions del Projecte
No seran considerades com a reformes o modificacions del Projecte objecte d’aquesta
contracta més que aquelles que hagin sigut ordenades per escrit per la direcció de les obres.

CAPÍTOL II.- CONDICIONS QUE HAN DE SATISFER ELS MATERIALS EMPLEATS EN LES
OBRES.
Art. 4t. Admissió i reconeixement dels materials
No es procedirà a la utilització de materials sense que aquests hagin sigut examinats i
acceptats pels tècnics que prescriuen les respectives condicions estipulades per a cada classe de
material.
Així mateix la direcció facultativa determinarà la poda a realitzar en la fase de replanteig de
l'obra indicant la poda.
Tota vegetació a extreure o implantar disposarà del vist i plau de la direcció facultativa.

CAPÍTOL III.- EXECUCIÓ DE LES OBRES.
Art. 5è. Ordre dels treballs
La direcció de les obres fixa l’ordre amb el qual han de dur-se a terme els treballs, i el
contractista es troba obligat a complir exactament el què es disposi.
Art. 6è. Diferents classes de treball
Cadascuna de les classes d’obra que integren aquest Projecte, es faran seguint estrictament
el què està establert en el Plec de Condicions.
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CAPÍTOL IV.- CONDICIONS GENERALS.
Art. 7è. Detalls omesos
Tots els detalls que per minuciositat puguin haver-se omès en aquest Plec de Condicions i
corresponguin a una execució esmerçada, ja siguin conseqüència del què està dibuixat als plànols,
del què està contingut en aquest Plec i en els quadres de les unitats de les obres, i resultin
necessaris per a l’acoblament i perfecte finalització de les obres, queden a la determinació exclusiva
de la direcció quan creguin oportú, i el contractista es veurà obligat a la seva execució i compliment
sense dret a cap reclamació.
Art. 8è. Responsabilitat del contractista
El contractista serà l’únic responsable de l’execució de les obres objecte de la contracta,
sense tenir dret a cap indemnització per causa d’augment dels jornals o materials, ni per cap error
que pogués cometre, sent tot per compte i risc independent del propietari contractant de la direcció
de les obres.
Així mateix, el contractista serà responsable davant dels tribunals dels accidents que
poguessin ocórrer. El contractista serà l’únic responsable en l’execució dels treballs en tot moment.
Art. 9è. Observança de la legislació social i del treball
El contractista està obligat al compliment de tots els preceptes legals establerts o que
s’estableixin durant l’execució de les obres.
El contractista haurà de tenir a l’obra el nombre d’operaris convenients per al correcte
desenvolupament dels treballs i amb l’aptitud necessària per a l’esmerçada execució de les obres.
La direcció de les obres tindrà dret a exigir al contractista que sigui acomiadat qualsevol de
les persones que intervinguin a les obres per incapacitat, insubordinació, immoralitat, embriagués o
qualsevol altra causa que influeixi en la bona execució i ordre dels treballs.
Art.10è. Direcció dels treballs
El director encarregat de la inspecció de les obres constitueix la Direcció Tècnica de treballs i
com a tal executarà tots els treballs de desenvolupament del projecte i detalls necessaris per a la
seva realització, assumint tota la responsabilitat en el que faci referència als plànols i instrucció
tècnica.
Art.11è. Còpia autoritzada del Projecte
L’adjudicatari tindrà a l’obra una còpia autoritzada del Projecte que traurà per compte seu.
Aquesta còpia servirà de norma per als treballs i a més per aclarir els dubtes que puguin sorgir.
Art. 12è. Interpretació del Projecte
La interpretació del Projecte correspon exclusivament al Tècnic Director de les obres, i
resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir sobre aquest en particular. El contractista no podrà alterar
cap de les parts del projecte sense l’autorització escrita de la Direcció de les obres.
L’adjudicatari queda obligat a desfer i tornar a executar a costa seva tota aquella part de
l’obra que, segons la direcció facultativa, no s’ajusti al projecte o a les ordres donades en qualsevol
moment en que sigui advertida la falta, per aquesta causa el contractista no té dret a sol·licitar cap
indemnització.
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CAPÍTOL V.- CONDICIONS ECONÒMIQUES
Art.13è. Ajust de les obres
S’abonarà al contractista l’obra que realment executi subjecta al projecte que serveix de
base per executar aquesta obra i les modificacions que li hagin sigut comunicades per la Direcció de
l’obra.
Art. 14è. Termini d’execució
Les obres hauran de estar acabades en el termini indicat en el Plec de Bases del Concurs
que promourà el Consell Comarcal del Pallars Jussà . Si per qualsevol causa al contractista no li fos
possible començar els treballs en el temps prefixat o hagués de suspendre’ls per causa independent
a la seva voluntat, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària que es determini, previ
informe de la Direcció Tècnica, i si acabada aquesta pròrroga no comencés a reprendre els treballs,
se li imposaria al contractista pel propietari la multa que permeti la llei per cada dia de demora, i si
transcorreguts vint dies no comencés o reprengués els treballs sense cap força major lliurement
apreciada, després de sentir a la direcció facultativa es considerarà aquest fet com a causa suficient
per a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança.
Art. 15è. Amidaments
Els amidaments de les diferents unitats de les obres es faran amb tota exactitud per part del
Tècnic Director o persona en qui delegui, conforme s’indica a l'apartat del pressupost.
Art. 16è. Valoració
La valoració de les obres executades pel contractista es farà aplicant el resultat de la medició
general feta en la forma establerta a l’article anterior i a l’estat d’amidaments.
S’entén que en el pressupost final queden inclosos totes les despeses generals del contracte
relatius al personal, materials de totes classes, drets, impostos, eines, bastides i mitjans auxiliars
així com transports i elevació, augment per raó de materials, assegurances, etc. i en general totes
les despeses que comporta la completa execució dels treballs.
Art. 17è. Pagament de les obres
El pagament de les obres es farà per liquidacions parcials que s’abonaran d'acord amb les
condicions que fixi el departament d'Intervenció del Consell Comarcal del Pallars Jussà .Aquestes
liquidacions només contindran unitats d’obra acordades amb la direcció i executades.
El tècnic firmarà les relacions valorades de les obres, podent el contractista presenciar els
amidaments, i tindrà un termini de deu dies per examinar-les, havent de consignar dins d’aquest
termini la seva conformitat o fer, en cas contrari, les reclamacions que consideri oportunes.
El tècnic acceptarà o rebutjarà, si n’hi hagués, les reclamacions del contractista.
Prenent com a base les reclamacions abans indicades, el tècnic expedirà la certificació de
les obres executades, podent rebaixar del seu import total fins a una cinquena part quan així ho
aconselli alguna circumstància especial que es raoni.
Art. 18è. Despeses accessoris i impostos
Totes les despeses accessòries per a l’execució de les obres seran a compte del
contractista, i els impostos existents o que poguessin crear-se en el transcurs de les mencionades
obres per part de l’Estat, la Província o el Municipi, seran abonades per l'adjudicatari del bloc que
ocasioni dita despesa.
Art. 19è. Recepció provisional de les obres
Almenys vint dies abans de la finalització de les obres, el contractista comunicarà a la
direcció facultativa, per ofici, la proximitat de l’acabament de l’obra amb l’objectiu de procedir a la
recepció provisional d’aquesta. Aquesta es durà a terme en presència del tècnic director i
contractista o el seu representant legal. Del resultat de la recepció se n’aixecarà acta per triplicat
que serà firmada pels assistents.
Si les obres es troben en bon estat, es donaran per rebudes provisionalment, i es començarà
a comptar el termini de garantia.
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Quan les obres no es trobin en condicions de ser rebudes, es farà constar així a l’acta, i el
tècnic director donarà al contractista les instruccions precises i detallades per a solucionar els
defectes observats, fixant-se un termini per efectuar-lo.
Un cop passat aquest termini, es farà un nou reconeixement per a la recepció definitiva de
les obres en qüestió. Si el contractista no hagués complert, la fiança es declararà perduda a no ser
que la propietat cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable.
Art. 20è. Termini de garantia
Un cop rebudes provisionalment les obres, començarà a córrer el termini de garantia, que
serà de 1 any a partir de la data de recepció provisional.
Durant el termini de garantia, el contractista atendrà la revisió i conservació de tots els
desperfectes que s’hi manifestin per la mala qualitat dels materials o a causa d’una execució
defectuosa.
A l’obra no hauran d’haver-hi més útils, eines o mobles que els necessaris per a la neteja, i
per a les obres que s’executin, en cas d’ésser necessari.
Així mateix durant el termini de garantia, es farà per part de la direcció de les obres
l’amidament general i definitiu amb l’assistència precisa del contractista o bé del seu representant
legal.
Art. 21è. Multes i retards
Si el contractista no acaba l’obra en el termini convingut, incorrerà en una multa diària que
haurà de retindré de la fiança o de les certificacions.
Art. 22è. Recepció definitiva de les obres
Un cop acabat el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva de les obres
objecte del present contracte, amb les formalitats senyalades en el cas de recepció provisional, amb
assistència precisa del tècnic director i del contractista o del seu representant legal, i si es troben en
perfecte estat de conservació es donaran per rebudes.
Tot i amb això, el contractista quedarà subjecte a les responsabilitats establertes en l’Art.
1.591 del Codi Civil.
En cas que les obres es trobin en estat de ser rebudes, es procedirà amb els mateixos
termes subscrits per a la recepció provisional, sense abonar el contractista cap quantitat en
concepte d’ampliació del termini de garantia i essent la seva obligació continuar encarregat de la
conservació de les obres.
Art. 23è. Casos de rescissió o no previstos en aquest Plec
Els casos de rescissió i, en general, de tots aquells casos no previstos en el present Plec de
Condicions, es regiran pel què estableix la legislació vigent en quant a Procediment Administratiu i
Contractació dels Sector Públic, actualment la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic

CAPÍTOL VI.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88.
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al
desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 de 1 de
desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de
setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i
29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94).
El tècnic autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de
condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de
l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en
qualsevol cas tots aquells que el tècnic consideri necessaris per a la seva finalitat, pot en
conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant
la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o
l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta
de la Direcció Facultativa.
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El tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les prescripcions
contingudes en el projecte d’execució un programa de control de qualitat del qual haurà de donar
coneixement al promotor.
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal
controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica
dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor.
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves
complementàries en funció del contingut del projecte.
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, i resta obligat a satisfer-les
puntualment en el moment en què se’n produeixi l’acredita ment.
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció
Facultativa en el termini màxim de 15 dies des del moment en què es van encarregar. A tal efecte el
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions
que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d’altres persones
contractades a aquest efecte.
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats
serà del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual
podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva
realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra
executada.
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en
compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en
cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.

Tremp, 8 d’abril del 2020

Autor del Projecte

Àngel Perati i Lloan
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5.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.
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1.- OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
1.1.- JUSTIFICACIÓ DEL ESTUDI.
El estudi bàsic de seguretat i salut, es redacta d'acord amb allò que disposa el Reial decret
1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l'article 4 d'aquest Reial decret.
1.2.- PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de
dedicar a les diferents feines o fases del treball
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a l'obra o prop de l'obra.
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord
amb els següents principis generals:
a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs
de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de la producció, per tal de reduir el
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors
ambientals en el treball
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors
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2. L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines
3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic
4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures
5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte
els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball persona
2.- CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES
2.1.- SITUACIÓ DE LES OBRES
Les obres estan situades a Tremp, al Parc del Pinell, tal i com es mostra en el Plànols.
2.2.- PROMOTOR.
L’Ajuntament de Tremp es qui impulsa l’actuació, aportant com a base aquest document del
Projecte Executiu Recuperació Ambiental per a la Dinamització Turística del Parc del Pinell de
Tremp. No obstant, el Consell Comarcal del Pallars Jussà es el promotor i com a tal, promourà la
licitació de les obres e instal·lacions que es descriuen en aquest document, així com el seu
seguiment per a una correcta execució de les mateixes.
Envers al finançament de les obres, cal remarcar que aquesta actuació s’emmarca en l’operació “
Valorització del Patrimoni Cultural i Natural per a la dinamització turística del Pallars Jussà” del
Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, eix,6.
2.3.- AUTOR DE L’ESTUDI BÀSIC
L’estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per: Àngel Perati i Lloan, Enginyer Tècnic
Industrial col·legiat amb el núm. 11.194-L.
2.4.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Les obres consisteixen en:
Tala d'arbrat
Plantació de gespa
Poda d'arbres
Obra civil per cobriment de murs i bases de instal·lacions i senyalització
Senyalització i mobiliari
Enllumenat
2.5.- ACCÉS A LES OBRES
Cada contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra.
L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri.
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3.- EXECUCIÓ DEL PROJECTE
3.1.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE
El pressupost ascendeix a la quantitat de 60.000,00 Euros.
3.2.- TERMINI D’EXECUCIÓ
Es preveu una durada d'execució dels treballs de 6 setmanes.
3.3.- NOMBRE DE TREBALLADORS
Es preveu una mitjana de 6 treballadors, i un màxim de 12 treballadors.
4.- PARTS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS
4.1.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS.
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els
riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar
durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel
treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
4.2.- SERVEIS PROVISIONALS.
A peu d'obra de la edificació actual, hi ha el subministrament d’aigua, el subministrament
elèctric i la connexió per a telèfon.
4.3.- UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS.
La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a
continuació:
Treballs d’adequació
A. Riscos:
§
Caigudes al mateix nivell
§
Caigudes des de punts alts en la operació de la tala dels arbres.
§
Interferències amb altres instal·lacions (aigua, llum, gas ...)
§
Cops i talls
§
Risc elèctric
§
Contactes elèctrics directes o indirectes
B. Mesures preventives:
§
Baranes
§
Xarxes verticals
§
Xarxes horitzontals
§
Escales auxiliars adequades
§
Neteja de les zones de treball i trànsit
C. Proteccions personals:
§
Ús de casc
§
Ús de guants
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§
§

Ús de guants resistents a l’electrocució
Ús de calçat de protecció.

5.- RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS
(Annex II del R.D. 1627/1997)
1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura,
per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn
del lloc de treball
2. Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a
la delimitació de zones controlades o vigilades
4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
8. Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
5.1.- MESURES ESPECÍFIQUES PELS TREBALLS INCLOSOS EN L'ANNEX II-RD
1627/1997
Treballs d’adequació
A. Riscos:
§
Caigudes al mateix nivell
§
Caigudes des de punts alts
§
Interferències amb altres instal·lacions (aigua, llum, gas ...)
§
Cops i talls
§
Risc elèctric
§
Contactes elèctrics directes o indirectes
B. Mesures preventives:
§
Baranes
§
Xarxes verticals
§
Xarxes horitzontals
§
Escales auxiliars adequades
§
Elevadors pe a la tala dels arbres.
§
Neteja de les zones de treball i trànsit
C. Proteccions personals:
§
Ús de casc
§
Ús de guants
§
Ús de guants resistents a l’electrocució
§
Ús de calçat de protecció.
6.- DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS
Els principals materials que componen l'execució de les obres són:
§

Elements i aparellatge per a l’adequació de totes les diferents partides, i seguretat
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7.- RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL
Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són:
§
§
§
§
§
§

Caigudes d'alçada
Caigudes a diferent nivell
Caigudes al mateix nivell
Cops i talls
Projecció de partícules als ulls
Inhalació de pols.

8.- PREVENCIÓ DEL RISC
8.1.- PROTECCIONS INDIVIDUALS
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Cascs: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants
Guants d'ús general
Guants de goma
Botes d'aigua
Botes de seguretat
Granotes de treball
Ulleres contra impactes, pols i gotes
Protectors auditius
Mascaretes antipols
Cinturó de seguretat de subjecció, arnesos homologats i línies de vida.
Roba contra la pluja

8.2.- PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ
§
§
§

Senyals de trànsit
Senyals de seguretat
Tanques de limitació i protecció

8.3.- INFORMACIÓ
Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la
informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves
tasques.
8.4.- FORMACIÓ
Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de
seguretat i salut.
A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a
l'obra.
8.5.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari.
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.
S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos
centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.)
on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.
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8.6.- RECONEIXEMENT MÈDIC
Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement mèdic,
que es repetirà cada any.
8.7.- PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS
Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer, i
s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi.
Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena,
col·locant una tanca i les indicacions necessàries.
Es tindrà en compte, principalment:
§
La circulació de la maquinària prop de l’obra
§
La interferència de feines i operacions
§
La circulació dels vehicles prop de l’obra
9.- PLA DE SEGURETAT
En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada
contractista elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut
als seus mitjans i mètodes d'execució.
Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel
coordinador en matèria de seguretat i salut en execució d'obra.
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin
oportuns.
El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista
als serveis territorials de Treball de la Generalitat, de Lleida amb la comunicació d'obertura de
centre de treball, com es preceptiu.
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes
de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per
variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de
seguretat i salut, requerirà l'aprovació del coordinador.
10.- LLIBRE D'INCIDÈNCIES
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase
d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de
control de compliment.
En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la Inspecció de
Treball de Lleida dins del termini de 24 hores.
11.- PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT, MITJANS I EQUIPS DE PROTECCIÓ.
11.1.- PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra
el casc de seguretat.
En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i
l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del contractista
realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han
possibilitat l'accident.
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció
facultativa de l'obra, on s'especificarà:
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§ Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
§ Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.
§ Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
§ Dates límits de realització de les mesures preventives.
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase
d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard.
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció
de mesures complementàries no indicades a l'informe.
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció
a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complirles.
Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra.
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les
prestacions respectives.
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o
bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat
funcional preventiva.
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i
els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries.
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre
l'electricista de l'obra.
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en
funcionament.
11.2.- CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran
fixat un període de vida útil.
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la
data de lliurament.
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel
fabricant, seran reposades immediatament.
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix.
11.3.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Cada contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la
totalitat del personal que intervé a l'obra.
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i
amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més
corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector.
1. CASC:
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció.
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG
de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.
Les característiques principals són:
§ Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a
1.000 V.
§ Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no
hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les
peces interiors en contacte amb el cap.
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2. CALÇAT DE SEGURETAT:
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents
mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de
calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5,
Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80.
Les característiques principals són:
§ Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).
§ Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter,
les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de
Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E.
3. GUANTS:
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades,
picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:
§ cotó o punt: feines lleugeres
§ cuir: manipulació en general
§ làtex rugós: manipulació de peces que tallin
§ lona: manipulació de fustes
Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma
tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de
04-07-77.
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de
28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75.
4. CINTURONS DE SEGURETAT:
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de
cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució
de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77.
Les característiques principals són:
§ Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar
o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant
per impedir la caiguda lliure.
5. PROTECTORS AUDITIUS:
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als
80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual.
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75.
6. PROTECTORS DE LA VISTA:
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de
líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de
seguretat i/o pantalles.
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma
tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de
17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.
7. ROBA DE TREBALL:
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus
granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial.
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar.
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà
roba impermeable.
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11.4.- SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC)
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir.
1. TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ:
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La
tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.
2. BARANES:
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o
objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu.
3. CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES):
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord
amb la seva funció protectora.
4. ESCALES DE MÀ:
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues
persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament.
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar
moviments.
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala.
12.- SERVEIS DE PREVENCIÓ
1. SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:
Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern,
d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció.
2. SERVEI MÈDIC:
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o
mancomunat.
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de
passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques
anuals dels treballadors ja contractats.
13.- COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò
que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector.
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements
acreditats de primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És interessant que participi en el
Comitè de Seguretat i Salut.
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi
consumit.
14.- INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i
característiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat
i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica.
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15.- CONDICIONS ECONÒMIQUES
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i
salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat
d'amidaments del projecte d'execució.

16.- COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: COORDINADOR DE
SEGURETAT I AVÍS PREVI
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres
per a que assumeixi les funcions que es defineixen en el RD 1627/1997,
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat a Lleida,
abans de l’inici de les obres.
L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data
24-10-97.
17.- PROCEDIMENT ESPECÍFIC PER A FER FRONT AL CORONAVIRUS ( SARS – COV-2).
Degut a l’actual estat d’alarma declarat en el RD 463/2020 de 14 de març , les obres
descrites en aquest projecte, les quals no es consideren ‘TREBALLS ESSENCIALS’, no es podran
començar a executar fins el moment en el que finalitzi l’actual estat d’alarma declarat per el decret
de referència.
Un cop es decreti de nou canvi d’estadi el qual permeti la execució de les obres descrites,
tant l’empresari adjudicatari de les obres com els treballadors que estan al seu càrrec hauran de
tenir en compte totes les pautes i recomanacions indicades per les autoritats sanitàries. A més, fins
a la data en la qual es pugui eliminar el risc d’origen, es a dir, que es posi en circulació una
obligatòria vacuna per a totes les persones i els treballadors ( protecció col·lectiva ), s’haurà de tenir
especial cura en poder minimitzar i/o eliminar el risc de transmissió i per tant, serà totalment
obligatòria la utilització dels EPI’s especials, així com l’acompliment dels nous protocols per a poder
garantir la seguretat dels treballadors segons s’indica en els següents apartats.
17.1- PROTOCOLS DE CONTROL COL·LECTIUS.

Per a la protecció col·lectiva dels treballadors, serà necessari la realització de les següents
accions :
-

-

-

Presencia constant d’un Recurs Preventiu de l’empresa a l’obra degudament format en
matèria de PRL.
Mantenir la distància de seguretat mínima d’un metre entre treballadors.
Informació i pràctiques envers a la existència del protocol de col·locació dels nous equips de
protecció.
Realització de mesures de temperatura periòdiques a cada treballador, així com registre de
totes les dades en un format que es pugui veure en tot moment en l’obra i/o consultar-ho per
les autoritats competents en matèria de PRL.
Comprovar l’estat de les instal·lacions higièniques per a poder rentar-se les mans
periòdicament, així com la existència de sabons i gels hidroalcohòlics en dosificadors
personalitzats per a cadascun dels treballadors, a més de un dosificador de paper higiènic
per a eixugar-se les mans d’un sol ús. Indicar també la necessitat de que existeixi un
protocol de neteja i desinfecció dels serveis higiènics del personal.
L’empresari haurà d’adaptar el lloc de treball dels treballadors especialment sensibles. En
aquest grup, a data d’avui, s’inclouen les persones amb: diabetis, malaltia cardiovascular,
hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica,
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immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs i persones majors de 60
anys. En cas que no es pugui adaptar el lloc de treball d‘un treballador especialment
sensible, l’empresari haurà de facilitar al treballador totes les gestions necessàries per a
procedir al canvi de la seva situació laboral cap a la incapacitat temporal.
17.2- EQUIPS MÍNIMS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

Els mínims Equips de protecció individuals necessaris per a protegir al treballador envers a
possibles contagis i/o transmissions de la malaltia, són :
-

Guants de nitril segons UNE ISO 374-5 amb protecció contra microorganismes, per sota dels
de treball.
Mascaretes auto filtrants amb filtres FFP3 , segons UNE-EN 149.
Ulleres de protecció individuals per als ulls segons UNE EN 166.
Pantalla facial per a la protecció de la mascareta segons UNE EN 166.
Roba de protecció de mono amb caputxa segons UNE- EN 14126.

Aquest conjunt de EPI’s específics per a la protecció dels treballadors serà obligatòria fins
que es decreti l’estat de normal funcionament per a poder fer front al coronavirus SARS-COV-2 , la
qual cosa no eximeix lògicament el fet de tenir igualment tenir en compte els altres diferents EPI’s i
mesures de protecció incloses en tota la normativa vigent a data d’avui.

Tremp, 8 d’abril del 2020

Autor del Projecte

Àngel Perati i Lloan
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5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA ESTAT ACTUAL.
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Fig. 1. PANELL INFORMATIU
Ref. Plànol 100

Fig. 3. FONT
Ref. Plànol 102

Fig. 2. PANELL INFORMATIU PAUTES
COMPORTAMENT
Ref. Plànol 101

Fig. 4. PANELL INFORMATIU
Ref. Plànol 116
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Fig. 5. JOC INFANTIL OCA
Ref. Plànol 103

Fig. 6. JOC INFANTIL BALANCÍ
Ref. Plànol 104

Fig. 7. JOC INFANTIL
Ref. Plànol 117

Fig. 8. JOC INFANTIL
Ref. Plànol 118

Fig. 9. GRONXADOR
Ref. Plànol 106
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Fig. 10. TOBOGAN
Ref. Plànol 105

Fig. 11. CASETA JOCS AMB TOBOGAN PETIT
Ref. Plànol 114

Fig. 12. PIRÀMIDE
Ref. Plànol 112
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Fig. 13. SEMICERCLE FERRO
Ref. Plànol 119

Fig. 14. SORRAL
Ref. Plànol 120

Fig.15 . GRONXADOR GRAN
Ref. Plànol 123

40

Fig. 16 ‐ 17 ‐18 TAULES
Ref. Plànol 107 ‐ 109 ‐ 114 ‐ 115 ‐ 124 ‐ 126
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Fig. 19. QUADRAT PER TAULA
Ref. Plànol 131

Fig. 20 . ARQUETA REC
Ref. Plànol 111 ‐ 130 ‐ 132

Fig. 21 . PAPERERES
Ref. Plànol 121 ‐ 125 ‐ 129 ‐ 133 ‐ 134 ‐136 ‐140 ‐
145
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Fig. 26 . FANALS (27)
Ref. Recorregut del camí
des de el començament del Pinell
fins a la Piscina Municipal

Fig. 28. ZONA TURÓ
Ref. Plànol 134
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Fig. 29 ‐ 30 ‐ 31 . MUR PERIMETRAL EXTERIOR CAMP DE FUTBOL
Ref. Zona perimetral Camp de Futbol
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Fig. 32 . ARBRE INCLINAT AMB RISC PER A LES
PERSONES EN CAS DE VENTADES
Ref. Plànol 137

Fig. 33 . ARBRE INCLINAT AMB RISC PER A LES
PERSONES EN CAS DE VENTADES
Ref. Plànol 138
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Fig. 34 . ARBRE INCLINAT AMB RISC PER A LES
PERSONES EN CAS DE VENTADES
Ref. Plànol 141

Fig. 35 . ARBRE INCLINAT AMB RISC PER A LES
PERSONES EN CAS DE VENTADES
Ref. Plànol 142
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Fig. 36 . ARBRES INCLINATS PER VENT I/O MORTS
AMB RISC PER A LES PERSONES EN CAS DE VENTADES
Ref. Plànol 143 ‐ 144
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REF. PUNT
100
PANELL TOTEM
PANELL INFORMATIU PAUTES DE
101
COMPORTAMENT
102
FONT
103
JOC INFANTIL OCA
104
JOC INFANTIL BALANCÍ
105
TOBOGAN
106
GRONXADOR
107
TAULA 1
108
CASETA TOBOGAN GRAN
109
TAULA 2
110
TOBOGAN SENZILL
111
ARQUETA REC 1
112
PIRÀMIDE CORDES
113
CASETA TOBOGAN PETITA
114
TAULA 3 (cantó tobogan petit)
115
TAULA 4
116
PANELL INFORMACIÓ FAUNA
117
JOC INFANTIL CAVALLET
118
JOC INFANTIL BICICLETA
119
SEMICERCLE FERRO
120
SORRAL 1
121
PAPERERA 1
122
SORRAL 2
123
GRONXADOR GRAN
124
TAULA 5
125
PAPERERA 2
126
TAULA 6
127
COMENÇAMENT RAMPA PER CIRCUIT
128
FINAL RAMPA PER CIRCUIT
129
PAPERERA 3
130
ARQUETA REC 2
131
QUADRAT SENSE TAULA
132
ARQUETA REC 3
133
PAPERERA 4
134
PAPERERA TURÓ 5
135
TAPA REC REGANTS
136
PAPERERA 5
137
ARBRE 1 (baixada casal d'avis)
138
ARBRE 2 (cantonada jubilats)
139
ZONA ESPORTIVA EXISTENT ( LÚDIC + SALUT )
140
PAPERERA 6
141
ARBRE 3 (sota entrada casal d'avis)
142
ARBRE 4
143
ARBRE 5
144
ARBRE 6
145
PAPERERA 7
146
CASETA ET (Estació transformadora)
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