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I. MEMÒRIA
1. Introducció
1.1. Agents
El promotor d’aquest document és l’Ajuntament de Jorba.
La redacció del document ha estat encarregada a Carles Enrich Giménez, arquitecte amb número de col·legiat
49036-9.
Han col·laborat en la redacció i en l’elaboració del material gràfic: Anna de Castro i Català i Diana Zúñiga Guzmán.

1.2. Consideracions prèvies
El Castell de Jorba es troba situat al terme municipal de Jorba, a la comarca de l’Anoia. Actualment està catalogat
com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) per la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/1993, amb número de registre
95-MH (registre estatal R-I-51-5506).
El castell, situat al turó del Puig de la Guàrdia, es troba en estat d’enrunament. Per aquest motiu, i per tractar-se
d’un dels principals elements patrimonials del poble, l’Ajuntament de Jorba i la Diputació de Barcelona l’any 2014
van considerar oportú dur a terme la redacció d’un Pla Director que determinava les mesures necessàries per tal
de preservar el monument, facilitar-ne la lectura i garantir el seu traspàs a les generacions futures.
L’any 2017 es va executar la primera de les fases establertes al Pla Director, que consistia en la recuperació de
l’accés fins al cim del turó i la consolidació i recuperació de les runes corresponents a la torre de guaita i un conjunt
d’estructures muraries i paviments originals.

Vista del castell de Jorba sobre el Puig de la Guàrdia
Foto: Carles Enrich, maig de 2015
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1.3. Antecedents
En el marc del Catàleg de Serveis 2014, l’Ajuntament de Jorba va sol·licitar a la Diputació de Barcelona la redacció
del “Pla Director de Castell de Jorba”. Per tal d’atendre aquella petició, el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local
va encarregar la redacció de l’esmentat document a l’arquitecte Carles Enrich Giménez.
El Pla Director indica 5 fases d’intervenció i un conjunt de consolidacions prèvies i d’urgència d’estructures que es
troben en mal estat de conservació.
El maig de 2016, el Pla Director del Castell de Jorba va ser informat favorablement per la Comissió Territorial del
Patrimoni Cultural de la Catalunya Central.
El juny de 2016, la Diputació de Barcelona va encarregar la redacció de la “Documentació tècnica de les obres de
consolidació d’urgència per la recuperació del Castell de Jorba” a l’arquitecte Carles Enrich Giménez.
El setembre de 2017, es va lliurar la “Documentació tècnica de les obres de recuperació del camí ral i l’antic accés
del castell de Jorba”, redactat per l’equip de l’arquitecte Carles Enrich Giménez.
Aquell mateix any es van realitzar les obres incloses en ambdós projectes. La intervenció va consistir en generar
una millora de l’accés per la cara nord, aprofitant el moviment de terra de les excavacions arqueològiques,
resseguint l’antic camí existent. També es van delimitar el recorregut i es va deixar un acopi de pedres i carreus
provinents de l’enderroc del castell, amb l’objectiu de ser emprats en les fases posteriors per a la reconstrucció
d’alguns elements. En el transcurs de les obres es van descobrir elements arquitectònics corresponents a fases
medievals i modernes, recollits en l’”Informe preliminar de l’excavació arqueològica realitzada al recinte sobirà del
Castell de Jorba”, redactat per l’arqueològa a càrrec de la intervenció Mireia Sabaté Balada (ArqueoVitis SCCL).

1.4. Objectiu del treball
El present treball té com a objectiu dirigir les actuacions de recuperació del Castell incloses en les fases 2 i 3 del
Pla Director, corresponents a la capella (s.XII) i a la primera muralla o recinte sobirà (s.XIII).
Amb aquesta intervenció es pretén ampliar l’àmbit visitable del castell i fer més comprensible aquest entorn històric
als residents del poble i els visitants, i integrar el municipi de Jorba dins dels traçats de les rutes que connecten els
pobles propers, l’anomenada Xarxa de Castells de l’Anoia.

1.5. Legislació específica
El present document s’adirà a la legislació vigent, i de manera especial a:
- Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català
- Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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2. Descripció del monument
2.1. Situació
El municipi de Jorba es troba situat a 380 m d’altitud, a la zona central de la comarca de l’Anoia, a 8 km d’Igualada,
i consta dels nuclis de Jorba, cap de municipi, Sant Genís, el veïnat de Traver i els antics hostals del Ganxo i de
Castellví. Té una extensió de 30,91 km2 i una població de 838 habitants (dades de 2014). Limita amb els municipis
de Copons i Rubió al nord, Òdena i Igualada a l’est, Santa Margarida de Montbui i Sant Martí de Tous, al sud,
Argençola a l’oest i Veciana al nord-oest. S’hi accedeix des de l’autovia A-2, que ha desviat el trànsit que abans
passava pel centre de Jorba per l’antiga N-II, per la sortida 545 Jorba.
El territori és accidentat: al nord, a l’esquerra del riu Anoia, destaquen el Puig de la Guàrdia i el Cim de Montpaó,
amb 549 m i 599 m d’alçada, respectivament; i a sud, a la dreta de la vall, la serra de Clariana. A més, travessen
el terme les rieres de Clariana i de Rubió, afluents de l’Anoia.
El poble s’estructura al llarg de l’antiga N-II, actualment Avinguda de Canaletes, que ressegueix l’històric camí ral
de Barcelona a Lleida, i compta amb una gran riquesa d’elements d’interès històrico-artístic, entre ells el Castell,
coronant el Puig de la Guàrdia; la Creu de terme, datada del 1604; l’església de Sant Pere d’estil gòtic tardà; el
Pont del Comte d’Aranda sobre la riera de Rubió; l’església de Santa Maria de la Sala del segle X; la Creu de la
Sala, al costat de l’església; i el conjunt rural de Sant Genís, entre altres.
El present document abarca l’àmbit comprès entre el carrer del Rec i el camí de Jorba, és a dir, les cotes superiors
del Turó de la Guàrdia, a partir dels 430 m d'altitud, on es troben les restes del castell, formades per l’antiga torre
guaita, la capella, el recinte emmurallat, les estances i el mas.

Ortofotoplà de Jorba.
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2016.
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2.2. Emplaçament
Jorba té el seu creixement vinculat a dues vies que el travessen: l’antic camí ral Barcelona - Lleida i la nacional NII. La primera, estructura el nucli històric, que es desplega al llarg de l’actual Carrer Major, resseguint el peu del
Puig de la Guàrdia. L’antiga N-II, convertida ara en via urbana, va propiciar el creixement del poble cap al sud.
El nucli històric presenta una topografia amb pendent en el sentit transversal al turó i carrers estrets amb
edificacions de poca alçada i de pedra, amb ús residencial i sense activitat en les plantes baixes. La majoria d’elles
de principis del segle XIX, època en què el poble va experimentar un fort creixement demogràfic gràcies a la
instal·lació d’indústries cotoneres. Dins aquesta estructura de cases entre mitgeres, es destaquen algunes
edificacions singulars. La primera d’elles, és l’església de Sant Pere, construïda entre 1551 i 1558 amb estil gòtic
tardà, situada al capdavall oest del Carrer Major. A pocs metres, hi trobem els safareigs i la font, amb data
aproximada de l’any 1777, alimentats per l’aigua del rec, que constitueixen una infraestructura a valorar en un
poble tan petit. A l’extrem oposat del Carrer Major, està situada la creu de terme, una creu monumental que
històricament es col·locava al costat d’un camí per tal de donar la benvinguda o acomiadar als transeünts que
havien passat pel poble. La creu de terme de Jorba està considerada un bé inventariat dins el Patrimoni
Arquitectònic Català amb identificador IPAC-5818.
Al llarg de l’Avinguda de Canaletes, nom que rep la nacional N-II en travessar el poble, es situen les noves
edificacions, d’ús residencial i amb algunes plantes baixes comercials, els equipaments i zones d’aparcament per
tal d’alliberar del trànsit rodat la zona històrica de Jorba. El caràcter d’aquesta zona és el propi d’una població de
pas. A l’extrem oest de l’avinguda trobem uns vestigis de l’etapa industrial.
Als afores estan situats els grans equipaments com la piscina municipal, els camps de futbol, un gran establiment
alimentari i una àrea de servei associada a l’autovia A-2.
L’entorn de Jorba està definit per la topografia i l’activitat agrícola. Com un teló de fons, s’alça el Puig de la Guàrdia,
amb una alçada de 549 metres, resseguit per la seva vessant oest per la riera de Rubió, que desemboca al riu
Anoia. El castell, situat al capdamunt del Puig de la Guàrdia, ofereix una visió del territori de 360º i alhora és un
referent visual des de molts punts, fins i tot, des de dins el poble.

Situació del castell en el nucli de Jorba
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2016
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2.3. Propietat
L’àmbit objecte d’aquest document és propietat de l’Ajuntament de Jorba, doncs inclou el castell, que va passar a
ser propietat municipal l’any 2010.

2.4. Situació urbanística
El Planejament urbanístic vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat en data 19 de juliol de 2011.
L’àmbit del Castell està qualificat com a P.E.S.P. de Protecció del Paisatge, segons el plànol I-13a del POUM de
2011, en sòl rústic de protecció preventiva 20b. Agrícola comú.

2.5. Protecció monumental
El castell de Jorba està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en la categoria de monument històric amb
número de registre 955-MH (registre estatal R-I-51-5506) i es troba sota la protecció de la Declaració genèrica del
Decret de 22 d’abril de 1949 i la Llei 16/1958 sobre el Patrimoni Històric Espanyol.
Al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 2013, el Castell de Jorba està inclòs al Catàleg de béns a protegir
com a Patrimoni arquitectònic i s’ha d’aplicar la legislació vigent sobre patrimoni que, actualment, són la Llei 9/1993,
de 30 de setembre, del patrimoni cultural català i el Decret 78/202, de 5 de març, del reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.

Vistes des del castell, amb el poble, l’autovia i la Serra de Miralles a l’horitzó.
Foto: Adrià Goula, gener de 2018
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2.6. Anàlisi històrica i material
Context històric
L’estudi històric-arqueològic realitzat per Cat Patrimoni, permet arribar a les següents informacions sobre l’origen i
història del castell de Jorba:
La construcció del castell de Jorba és un tant incerta, no obstant, podria estar situada entre els anys 911 i 950, ja
que el comte Sunyer tenia fortificacions avançades per a la defensa de Barcelona. Tot i això, el terme de Jorba
apareix documentat per primera vegada l’any 960 en un document del Comte Borrell per la donació de terres i,
pròpiament el castell de Jorba apareix com a castro Iorba l’any 974 a l’obra titulada ‘Catalunya Carolingia. Els
Comtats d’Osona i Manresa’, de Ramón Ordeig i Mata.
Segons l’obra ‘Dates i dades històriques de Jorba’ de Monsenyor Pere Castro, un altra d’aquests documents és la
Butlla del papa Benet VII (de l’any 978), que concedeix a la seu de Vic en reconeixement de les seves possessions,
on hi figuren els municipis de Tous, Montbui, Cabrera, Igualada, Jorba... llocs tots ells habitats i fortificats.
Un altre document que fa referència als senyors del castell de Jorba, ‘Notas para la historia de Jorba’, de J.
Bassegoda, data de l’any 1143 i correspon a un cartulari del Monestir de Poblet on es cita a Guerau de Jorba, una
de les primeres famílies nobles que es van començar a enterrar al monestir.
Guerau de Jorba, senyor del castell de Jorba, a partir de 1146 comença a aparèixer en molts documents oficials,
la majoria relacionats amb el sobirà Ramon Berenguer IV fins l’any 1188. En relació aquest personatge, un
document molt significatiu és el seu testament, datat a Lleida el 18 de febrer de l’any 1185 on hi consten els seus
dominis i castells: d’Alcarràs, Montagut de Llitera, Raïmat, Montblanc, Jorba, Montmaneu, Ondara, Rubinat,
Montfalcó, Veciana, Tous, Òdena, Castellolí, Sudanell, la Torre de Montoliu, Montagut, Pinyana, Montbrió, de la
Marca, les Piles, el Talladell, Sant Guillem,Vinaixa i Vallcarca, a més de drets i dominis a diversos altres termes.
Per tant, tota aquesta enumeració de castells fa palès el domini de Guerau de Jorba a una amplíssima zona des
de la comarca de l’Anoia cap a la Lleida més occidental passant per les Garrigues (Vinaixa) i la Conca de Barbarà.
Segons el text ‘Seguint el rastre de Guerau de Jorba i el seu llinatge’ de A. Altissen, es tracta d’un noble que ha
estès els seus dominis a partir d’activitats relacionades amb el projecte i orientació de la Reconquesta.

Planta del castell de Jorba. Escala: 1:500
ICAC: Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Com queda recollit en el mateix text, un altre punt important del testament de Guerau de Jorba i la seva esposa,
Saurina, és el que fa referència a la capella de Jorba, a la qual li deixen terres i unes rendes “Et relinquimus capelle
de Iorba, quam fecimus ante salam nostram”, i també volen que els seus successors mantinguin el capellà que hi
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celebra les misses mentre resideixin o s’estiguin en l’esmentada sala nostra de Jorba. També hi deixen els
ornaments que han fet fer per la capella: canelobres daurats, vestits litúrgics i ornaments d’altar:
“et relinquimus adhuc eidem capelle omnia illa ornamenta ecclesiastica que modo ibi habemus facta,
scilicet, calicem argenti et rucem argenteamet duo candelabra deaurata et vestimenta sacerdotalia et
supertaltaria”.
Segons el text d’Altissen, la singularitat d’aquesta part del testament recau en les paraules de la sala nostrum i en
el fet que al terme de Jorba existeix una ermita formada per una petita església romànica amb una construcció
adossada de pedra i tàpia que rep el nom de la Mare de Déu de la Sala. Per tant, per raons toponímiques i tenint
en compte que es troba situada en l’antic camí ral, possiblement aquestes paraules fan referència a dita església
la qual hagués servit per albergar al senyor del castell.
Segons un document datat del 2 de juny de 1374 es constata la presència d’una capella construïda a l’interior del
castell. Extret del text d’Altissen:
Capella constructa in fortitudine Catri de Jorba sub invocatione de Santa Marie.
Possiblement pel tipus d’edificació i característiques s’hauria d’ubicar la seva construcció entorn el segle XI; l’absis
orientat a l’est, sense sagristia ni campanar.
En els seus orígens, la capella era dedicada a Santa Maria i sembla que fins a mitjans del segle XIV encara era
dedicada a Santa Maria, no obstant, en època dels Rajadell era dedicada a Sant Miquel l’Arcàngel.
L’any 1200 hi ha constància que el senyor feudal del castell de Jorba era el comte Robles. No obstant, Gueraula
de Jorba, néta de Guerau de Jorba, és va casar amb el vescomte de Cardona, Guillem (mort el 1225) incorporant‐
se així la baronia de Jorba dins la casa dels Cardona. L’any 1241 era governat pel vescomte Ramon de Cardona.
Segons el text de Monsenyor Pere Castro, l’any 1272, Guerau IV de Jorba, fill de Guerau III, cedeix el castell de
Jorba a Pere de Copons. Els motius o causes per les quals es fa aquesta donació no es poden explicar, atès que
no s’ha trobat cap tipus de documentació que ho narri.
Segons l’obra de Bassegona, la següent referència sobre els senyors del castell de Jorba apareix en els fogatges
de la vegueria de Cervera de l’any 1381 moment en què el castell era propietat de Ramon de Castell Oulí
(Castellolí). No obstant, i no es d’estranyar que amb anterioritat a l’any 1374 ja eren senyors del castell de Jorba
la família de Castellolí, com ho constata el testament de Petronila, esposa de Guillem Ramon de Castro‐Aulino
(Castellolí) amb data de 2 de juny de 1374 on hi confirma les rendes del Benefici de Sant Miquel fundat pel seu
marit a la capella del castell de Jorba.
Anys posteriors el castell de Jorba continuà sota el domini dels Castellolí, ja que es documenta l’any 1410 com a
senyor de Jorba Ramon de Castellaulino. El 1424 era Joan de Castellolí, fill de Ramon de Castellolí i l’any 1441
n’era Francesc de Castellolí que posava com hereu en el testament el seu nebot Martí Joan Orís.
Malgrat tot, el 21 de gener de 1444 el castell fou comprat per Manuel de Rajadell o Raxadell, castlà d’Òdena.
Durant la guerra civil catalana ( 1462‐1472), que enfrontava Joan II d’Aragó i els remences contra el Consell del
Principat ( Diputació del General i Consell de Cent), el castell de Jorba es posiciona a favor del Consell del Principat.
Durant el transcurs de la guerra, era senyor del castell Demià de Rajadell. No obstant això, el castell quedà a
càrrec del Mossèn Lluch Ferrer, rector de l’església del castell. Aquest fet va provocar per circumstàncies poc
clares l’empresonament de Mossèn Lluch Ferrer per part dels seus lacais.
Aquests fets apareixen citats en una carta de l’any 1463, i recollida al text ‘Història d’Igualada’ de J. Segura, de la
que s’extreu:
Mosser Luch Ferrer prevera Rector de la església del dit castell é capità é regidor de aquéll, é en ma del
qual la restauració del dit castell, per sa gran é vertadera fidelitat é affecció que porta á la terra é al
principat de Cathalunya fins açí ses restaurat é sostengut, no sabents, ans ignorants la causa de la seva
capció, merescha éll esser manejat per semblant manera. (....) per la custodia é conservació del dit castell,
qui per intervenció sua se fa: denucniant vos que si la detenció del dit mosser Luch es dilatada, saurá.
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Un cop finalitzada la guerra, el castell va tornar al domini de la família dels Rajadell. Un document de l’any 1565
cita a Lluís de Rajadell, donzell senyor del castell i terme de Jorba. Sembla ser, que durant el domini dels Rajadell
a Jorba es va construir entre els anys 1551 i 1558 l’església parroquial del poble dedicada a Sant Pere a càrrec
del mestre d’obres Joan Jivert de Bellpuig.
La família dels Rajadell va seguir com a senyors del castell de Jorba fins el 1606 en què Jerònima de Rajadell i
Oms va casar‐se amb Miquel de Pons Turell. A partir d’aleshores la baronia va passar a mans d’un nou llinatge,
els Pons. Posteriorment va passar a mans de les famílies dels Salbà, els Ponts‐López de Mendoza (l’any 1635).
Així, va iniciar‐se un període de decadència dins la baronia del castell de Jorba. En el castell hi vivien algunes
famílies a títol d’administradors i masovers, els quals també obtenien el permís per rebre sepultura a la capella.
Aquest fet es constata en el document de Monsenyor Pere Castro de l’any 1627 on hi figura que hi fou enterrat
Francesc Barques, masover del castell. Un altre exemple el trobem l’any 1663: Antiga Esbert, muller de Benet
Valls, va fer el testament, segons el mateix document:
(...) en una cambra sobre la capella de Sant Miquel del castell de la vila y terme de Jorba, bisbat de Vic.
Finalment, passa al domini dels comtes d’Aranda. L’any 1787 Pere‐Pau Abarca de Bolea, desè comte d’Aranda,
que construeix el pont del comte d’Aranda, situat al camí ral de Barcelona a Lleida per salvar la riera de Rubió.
El 1798 va morir l’últim comte d’Aranda i el 1799 el castell de Jorba va passar a ser domini del senyor Pere de
Silva, ducs d’Híxar i comte de Guimerà.
Segons l’obra de Monsenyor Pere Castro, en el Diccionari de Madoz, de l’any 1847, es narra el següent sobre la
vila de Jorba:
Jorva tiene un antiguo castillo con su torre, propio del Sr. Duque de Hijar, que se hallaba muy deteriorado
y se habilitó i fotificó durante la última guerra civil de 1834‐1840; una hermosa posada de igual propiedad;
(...) próximo al castillo se ven las ruinas de la ermita de San Miguel, en una cumbre que domina la
población.
Durant la Primera Guerra Carlina (1833‐1840) el castell fou destruït totalment juntament amb la seva capella. En
el decurs de la guerra el recinte fou emprat com a caserna de les forces liberals. Hi ha constància que l’any 1844
ja havia perdut totalment les funcions miliars i exercia funcions més administratives relacionades amb la vida dels
masovers, atès que l’any 1844 s’hi documenten masovers que s’encarregaven del castell o mas.

Vista actual del Castell de Jorba
A partir de l’any 1873 el castell va entrar en decadència i ja a finals del segle XIX (1890) el que quedava del castell
de Jorba fou adquirit pels germans Muntadas i Campeny, possiblement ja destruït. Els germans Muntadas
i Campeny eren industrials igualadins propietaris del Vapor Nou d’Igualada, fàbrica de teixit que fou incendiada per
un treballador de la fàbrica. Arran d’aquest fet, van traslladar la fàbrica a Barcelona, a L’Espanya Industrial.
Actualment, el castell de Jorba és propietat municipal.
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Hipòtesi evolutiva del Castell de Jorba
El castell de planta trapezoïdal, ocupa una superfície aproximada de 2447 m2. L’origen del castell correspon a la
torre de vigilància, al voltant de la qual es va anar construint tot el recinte fortificat i les diverses dependències
annexes. Actualment, el castell es troba en mal estat de conservació i la major part de les estructures situades a
l’interior del castell estan molt arrasades fet que en alguns casos ens dificulta la seva interpretació.
Les diferents fases establertes i que presentem a continuació, s’han distingit a partir de l’anàlisi visual dels
paraments i de les relacions estratigràfiques entre les estructures muraries.
En cas de portar‐se a terme una intervenció arqueològica que ens proporciones una major informació, alguna
d’aquestes estructures podria veure’s modificada cronològicament i ubicar-se en una fase constructiva diferent a
l’atribuïda en el present estudi.
FASE 1 (Mitjan s.X‐ XI)
Aquesta fase correspon al moment fundacional del castell de Jorba. Molts dels castells que conservem actualment,
tenen els seus inicis amb una torre de vigilància a partir de la qual es portem a terme diferents ampliacions segons
les necessitats que van sorgint. Segons el text de J. Gibert ‘L’alta edat mitjana a la Catalunya Central (segles VIXI). Estudi històric i arqueològic de la conca mitjana del riu Llobregat’, aquest model sembla que fou el més habitual
a la Catalunya Central durant la primera època comtal i en alguns casos, a la torre se’ls hi adossa un petit recinte
emmurallat, no molt extens.
Actualment, d’aquest període es conserva la torre de guaita, de planta circular amb un diàmetre interior de 4.31 m
i un diàmetre exterior de 7.72 m. La paret presenta un gruix de 1.70 m i s’hi poden identificar dos tipus de parament:
un mur interior de pedra petita lligada amb argamassa de tonalitat taronja i col·locada amb opus spicatum i
revestida per un segon mur, de carreus ben escairats de grans dimensions de filades regulars lligats amb
argamassa de tonalitat taronja. L’excavació del Castell de Callús (Callús, Bages) va permetre documentar la torre
circular que contenia. Una torre amb un diàmetre inferior identificada amb la construcció primigènia; folrada amb
un doble parament de carreus i l’edifici original presentava trams d’opus spicatum.

Vista actual del parament de la torre (Fase 1

Detall de l’opus spicatum del parament interior

La intervenció realitzada l’any 2013 per la col·locació de la senyera a l’interior del castell va permetre efectuar un
seguit de cales. A la cala realitzada a l’interior de la torre s’hi va poder documentar, a la ‘Memòria de la intervenció
arqueològica al castell de Jorba’ de P. Olmos, la coberta en cúpula del primer pis de la torre. La cúpula estava
formada per grans blocs de pedra calcària i fragments de teula lligats amb morter, amb un gruix de 0.27 m.
La funció de les torres de guaita era avisar en cas de perill d’atac a la torre o castell més proper, per tant solen
formar part d’una xarxa defensiva organitzada. No obstant, segons J. Bolós, molt sovint també tenien la funció de
vigilar els camins de comunicació. Així doncs, no es d’estranyar, que la torre de Jorba pogués complir ambdues
funciona: per una banda avisar de possibles atacs i tenir cura de la vigilància de l’antic camí ral que anava de
Barcelona a Lleida.
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FASE 2. (s. XI‐XII)
D’aquesta segona fase situaríem la capella, adossada a la torre de planta circular de la fase anterior.
Actualment de la capella es conserva la paret nord i sud de tancament i part de l’absis orientat a l’est i amb una
superfície de 21 m2. Constructivament està efectuada amb pedres de mida mitjana i grans ben escairades i lligades
amb morter de calç de tonalitat taronja. En el mur nord, que es conserva una alçada d’entre 1 i 1.50 m, s’hi
documenten alguns forats de biga relacionats amb la construcció del propi mur per a la col·locació de les bigues
de les bastides. El mur s’assenta en una petita banqueta de fonamentació la qual s’assenta directament sobre la
roca natural que conforma el turó.
Al document de l’any 1374 d’Altissen, es fa referència a la capella del castell de Jorba dedicada a Santa Maria:
(...) capella constructa in fortitudine Catri de Jorba sub invocatione de Santa Marie
Possiblement pel tipus d’edificació i característiques s’hauria d’ubicar la seva construcció entorn el segle XI; l’absis
orientat a l’est, sense sagristia ni campanar.
Sembla ser que ja l’any 1847 estava molt malmesa i en ruïnes, atès que en el Diccionari de Madoz la descriu de
la següent manera:
“proximo al castillo se ven las ruinas de la ermita de San Miguel, en una cumbre que domina la población”.
Com moltes d’aquestes capelles, l’absis estava orientat a orient (est) i la porta d’accés normalment es trobava
situada a la façana sud. No obstant, en aquest cas, plantegem la hipòtesi que la porta d’accés estigues situada a
la façana oest, atès que és possible que el mur de tancament sud de la pròpia capella actués com a muralla del
recinte.
Segons el text de J. Gibert, és molt probable que una de les funcions de la capella del castell de Jorba fos la de
cobrar la dècima eclesiàstica, atès que molts dels castells amb un territori propi i ben definit i sense competències
d’altres institucions com les parròquies podien tenir accés a la recaptació de la dècima eclesiàstica (rendes, censos
i serveis) a partir de la construcció d’una església castral.

Vista actual de la Capella (Fase 2)
En aquest cas, el cobrament de la dècima el trobem documentat l’any 1374 en el testament de Petronilia, esposa
de Guillem Ramon de Castro‐Aulino (Castellolí) on s’hi anomena les rendes del Benefici de Sant Miquel fundat pel
seu marit a la capella del castell de Jorba.
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FASE 3. (s. XII‐XIII)
En aquesta fase situaríem tres trams del perímetre emmurallat i un mur que es trobaria a l’interior del recinte
emmurallat. L’espai interior del recinte ocuparia una superfície aproximada de 829,04i.
Referent a la muralla s’ha pogut identificar tres trams que correspondrien a la primera muralla del recinte. Malgrat
tot, no es descarta la possibilitat que restin trams més antics relacionats amb la torre primigènia (Fase 1), atès que
com s’ha comentat anteriorment, moltes d’aquestes torres podien anar associades a una muralla.
El parament es caracteritza per l’ús de pedra ben escairada disposada en filades regulars lligades amb morter de
calç de tonalitat taronja.
D’aquest moment, també s’ha identificat un mur d’1 m d’amplada per 4 m de longitud situat uns metres endins
respecte la muralla. Constructivament presenta les mateixes característiques: pedres ben escairades disposades
en filades regulars lligades amb morter de calç de tonalitat taronja. No obstant, no ha estat possible determinar‐ne
la seva funcionalitat.

FASE 4: Època dels Rajadell (segona meitat s. XV‐XVI)
Aquesta etapa correspon al moment de construcció del gran recinte emmurallat que es pot observar avui dia,
ocupant una superfície aproximada de 2447 m2. En relació al castell s’edifiquen un seguit de dependències, de les
quals en desconeixem el seu ús, situades a la vessant sud del turó i fora del perímetre que encerclava pròpiament
les dependències del castell situades al cim del turó.
La muralla, que encerclava una superfície aproximada de 830 m2, possiblement correspongui a una reparació de
l’antic perímetre i per tant, hauria quedat fossilitzat el traçat original de la muralla.
La muralla s’assenta directament sobre l’estat geològic de pedra i per tant, s’adapta a la topografia del terreny. El
parament és caracteritza per l’ús de carreus ben escairats de mida mitjà lligats amb morter de calç blanc i entre
mig s’hi localitzen petits fragments de teula. Presenta una amplada d’ 1.10 m i l’alçada varia segons la localització
de l’estrat geològic. Així, el tram N i NW es conserva una alçada entre 1 i 2 m a diferència del tram SW i S, que es
conserva una alçada aproximada d’entre 4 i 5 m.
Del perímetre S de la muralla, en destaquem el tram més occidental en el qual s’hi ha identificat les restes de la
muralla primigènia (Fase 3) i la reparació efectuada en aquesta fase que s’hi adossa.

Murs corresponents a la primera muralla del recinte (Fase 3)
Un element a destacar són les dos canals d’evacuació d’aigua situades al pany NW de la muralla. Amb dues estan
construïdes al mateix moment que la muralla i tant les parets com la solera corresponen a les pròpies pedres de
la muralla. En el cas de les parets, aquestes sobresurten un 20 cm de pany de muralla.
A 1.50 metres del pany S de la muralla s’hi construeix un mur de contenció, del qual actualment és conserva una
amplada d’entre 30 i 40 cm per una alçada que oscil·la entre 3 i 4 m i una allargada aproximada de 27,70 m. Està
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construït amb pedra de mida mitjana i petita lligada amb morter de calç de tonalitat grisa i amb fragments de teula
a les juntures.
A tall d’hipòtesi, pensem que aquest mur per una banda delimitava la rampa del camí d’accés a l’interior del castell
i per altra banda, l’extrem més oriental, pogués delimitar un petit espai de sagrera relacionat amb la capella del
castell.
A l’extrem est d’aquest mur s’hi adossa un cos de planta quadrangular d’aproximadament 7,60 m2 de la qual no es
conserva el mur de tancament de la vessant est. Constructivament està realitzada amb carreus ben escairats i de
grans dimensions lligats amb morter de calç i amb fragments de teula a les juntures.
A 2,50 metres del mur de contenció de la rampa d’accés al castell, en direcció sud s’edifiquen en bateria sis
dependències de planta rectangular (A1, A2, A3, A4, A5, A6), sense determinar-ne l’ús. Es troben disposades
d’oest a est i en cap d’elles s’identifica el mur de tancament nord a partir de l’estudi visual dut a terme. A nivell
constructiu estan realitzades amb pedra de mida mitjana lligades amb morter de calç i amb restes de teula. El mur
de tancament sud a banda d’actuar com a mur de tancament de les diferents dependències pensem que també
actuaria com a perímetre del recinte i per tant com a segona muralla de tota la superfície pertanyent al castell.
A la banda oest del turó, concretament a la zona del pla i a tocar del camí actual d’accés al castell, s’ha identificat
un arrencament d’arcada que a tall d’hipòtesi apuntem que correspongui a la porta d’accés principal de tot el recinte
emmurallat fins a connectar amb la rampa d’accés que conduïa cap a l’interior del castell situat al cim del turó.
Juntament amb aquest arrencament d’arcada s’ha localitzat un tram de mur de 10.70 m de longitud que pensem
que delimitaria la zona d’accés de la plana per la vessant sud.
D’aquest període, a l’interior de la capella també s’hi distingeixen les restes d’un mur de 0.97 per 0.20 m amb gran
quantitat d’argamassa i amb una orientació N‐S per a la col·locació d’un retaule dedicat a Sant Miquel l’Arcàngel.

Parament del pany sud de la muralla:
1 restes de la muralla primigènia 2 reparació del pany de muralla d’aquest període 3 contrafort de la fase 5
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FASE 5. ( s. XVIII – s. XIX)
En aquesta fase hi situem la major part de les estructures actualment visibles a l’interior del castell, al cim del turó.
A partir de les estructures apuntem la possibilitat que el castell hagués perdut les funcions més militars i es centrés
amb funcions més administratives relacionades amb la vida dels masovers, els quals es documenta que l’any 1844
encara s’encarregaven del castell o mas.
A la zona nord d’aquest espai, s’hi documenta un cup de vi i diversos murs, situats a la banda W, que delimitarien
quatre àmbits (A7, A8, A9, A10) relacionats amb l’elaboració del vi.
El cup, de planta circular amb un diàmetre interior de 2.50 m i conserva un alçada d’entre 3 i 3,50 m
aproximadament. A nivell constructiu l’estructura està realitzada amb pedra mitjana i gran quantitat de morter de
calç i folrada per la part exterior amb pedra ben escairada disposada en filades bastant regulars. La part interior
esta revestida amb lloses de pedra de grans dimensions i col·locades verticalment.
Dels diferents àmbits identificats destaca l’àmbit A9, el qual deixa entreveure un espai de planta quadrada amb
una superfície aproximada de 19,40 m2. Els murs estan construïts amb pedra de mida mitjana lligades amb morter
de calç blanc barrejat amb molta pedra petita i restes de guix. L’accés a l’interior d’aquest espai es localitza al mur
de tancament sud i plantegem que pogués tractar‐se del celler i/o la cubella, atès que el nivell de circulació d’aquest
àmbit estaria situat possiblement sota el nivell d’ús del recinte, ja que s’han identificat petites restes d’un paviment
de lloses que correspondria al nivell de circulació d’aquest moment.
Relacionat amb les restes de pavimentació s’ha documentat un retall de gran dimensions 2.55 m per 1.75 m i amb
una profunditat d’aproximadament 2 m d’alçada, que correspondria a l’espai on s’hi ubicaria una escala de cargol
amb un mínim de 10 graons, atès que hi ha documentat a l’obra de J. Segura, que a mitjan del segle XX “hi havia
una obertura al subsòl que permet davallar una desena de graons; el runam cobreix després el forat”. Actualment
però, només en resta el retall o espai destinat a encabir‐hi l’escala. El fet de documentar‐se una escala es indicatiu
de l’existència de dos nivells o pisos a l’interior del castell. Per aquesta raó, plantegem la possibilitat que al nivell
superior fos destinat a tasques relacionades amb l’explotació agrària, com l’elaboració del vi, i a tasques
quotidianes i l’espai situat a la banda sud de les escales fos destinat a la zona de descans.

Una de les canals d’evacuació
d’aigua

Mur de contenció i rampa d’accés
a l’interior del castell

Vista general de l’arrencament d’arcada

Bateria d’habitacions
col·locades en sentit oest-est

Detall de l’arrencament d’arcada
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Aquesta hipòtesi també ve recolzada per la localització d’un mur de 4.60 m de longitud per 0.30 m d’amplada, amb
una orientació est‐oest i adossat a la muralla que si és projectés en direcció est s’adossaria a l’estructura de l’escala
de cargol. El mur està construït amb pedra de mida mitjana lligada amb morter de calç i restes de guix. Aquest
mur, juntament amb la muralla de tancament per la vessant sud delimita un espai de planta rectangular on s’hi
documenta la construcció d’una finestra a l’angle SW de la muralla. La finestra està emmarcada per tres grans
blocs de pedra(dos brancals i la llinda). Posteriorment fou tapiada amb pedra de mida petita i argamassa.
Finalment, d’aquesta fase també s’identifica la reparació d’un tram de muralla de la vessant SW i relacionat amb
el moment de construcció de la finestra i l’edificació d’un contrafort adossat al pany de muralla de la fase 4.

Cup de vi. Vista del parament i detall de la part superior del cup

Vista general de l’espai d’elaboració del vi i detall de l’àmbit A9

Vista del retall de l’escala

Detall de la finestra
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Hipòtesi evolutiva del castell de Jorba
Elaboració pròpia, 2016
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2.7 Avaluació de l’estat actual
El conjunt del castell es troba en estat d’abandonament, amb l’excepció de l’àmbit d’intervenció de la primera fase.
Tot i això, fins i tot aquest entorn es troba en risc si no es realitzen tasques de desbrossada i manteniment dels
recorreguts, ja que en trobar-se en un entorn natural poc concorregut, la vegetació podria tornar a soterrar l’accés
i els elements històrics.

Vista amb dron de l’àmbit de la primera fase a la vesant nord-est del Turó
Vol de maig de 2018

Vista amb dron de la vessant sud-oest del Turó
Vol de maig de 2018
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Accedint al cim del Turó de la Guàrdia per la vessant nord-est, seguint el recorregut que es va executar en la
primera fase (veure apartat 1.3 Antecendents), l’àmbit visitable finalitza amb la trobada d’un mur de carreus. Aquest
mur presenta una porta tapiada i darrere seu un paviment de lloses de pedra, situades en l’època més moderna
del castell relacionada amb l’activitat productiva i de masoveria.
Al nord-oest d’aquest petit recinte, trobem un forn, parcialment destruït que es va consolidar amb morter de calç
en la intervenció de la primera fase, i un cup de pedra reblert d’enderroc i runa.
Al costat nord-est, despunta la torre de guaita, formada amb carreus de grans dimensions, amb un rebliment ja
consolidat de pedres de l’enderroc de la pròpia torre possiblement.

Mur amb la porta tapiada
Foto: Carles Enrich, gener de 2018

El forn, en primer pla, amb el cup a l’esquerra. En segon pla, la torre de guaita
Foto: Carles Enrich, gener de 2018

Més enllà d’aquest primer àmbit recuperat en la primera fase de la intervenció al castell, els entorns corresponents
al vessant sud-est del turó, es troben en estat d’abandonament. Les restes i pedres de l’enderroc de les estructures
muraries del Castell es troben sota l’acumulació de terra i vegetació, fet que impedeix percebre la seva presència.
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A l’extrem oest del cim, hi trobem l’acopi de pedres i carreus que es va realitzar en la primera fase, preveient una
reserva de material per a futures consolidacions de murs i estructures en fases d’intervenció posteriors. Pròxim a
aquest acopi, hi ha una perforació en el terreny, de perímetre circular i amb reblert de runa.
L’entorn del que va ser la capella, a l’extrem est del cim, es troba cobert de vegetació, per sobre la qual treuen el
cap dos murs que dibuixen el que devia ser l’absis. Aquests murs requereixen una consolidació per evitar el seu
deteriorament i el despreniment de material per la vessant sud per on circula el camí d’accés al Turó.

Cim del turó
Foto: Carles Enrich, gener de 2018

Torre de guaita i mur nord de la capella, vists des d’un dron
Vol de maig de 2018
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3. Descripció dels treballs
3.1. Àmbit d’actuació
Es proposa recuperar l’àmbit del cim del turó, que es correspon al primer recinte emmurallat on està inclosa la
capella i el que en temps més moderns va ser un assentament masover. Amb aquesta intervenció s’amplia la zona
habilitada a la visita pública i es fa accessible tot l’altiplà. En total és una superfície de 401 m2.

Àmbit d’actuació
Elaboració pròpia, 2019
3.1.1. Descripció dels àmbits segons les fases històriques
FASE 2. CAPELLA
Es tracta de la segona fase d’edificació, datada als segles XI-XII. De planta rectangular i una superfície de 21 m2,
es troba adossada a la torre de guaita, punt en què el mur nord es conserva en més bon estat juntament amb part
de l’absis. També es reconeix la traça del mur sud.
A partir de les excavacions arqueològiques i un estudi històric detallat, es pretén recuperar la cota del paviment
original, acondicionant l’espai de la capella. Al present projecte s’ha indicat una cota orientativa que ha d’anar
supeditada a l’estratigrafia arqueològica.
Es realitzaran actuacions d’urgència en els murs perimetrals i es reconstituiran parcialment els paraments més
afectats, facilitant el seu reconeixement volumètric i garantint la seguretat dels visitants. S’utilitzaran pedres de
l’enderroc del propi castell i morter de calç.
Caldrà garantir la connexió i l’accessibilitat entre aquest espai i l’àmbit de la torre de guaita per tal de permetre un
recorregut continu entre la primera i la segona fase d’intervenció.
S’habilitarà un espai amb pavimentació de llates de fustes per tal de reconèixer l’àmbit de la capella.
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FASE 3. RECINTE EMMURALLAT
La muralla, construïda entre els segles XII i XIII, formava un recinte de 830 m2 aproximadament. Segons les restes
que es conserven, el mur era d’un metre d’amplada, format per pedres ben escairades disposades en filades
regulars i lligades amb morter de calç de tonalitat taronja.
El projecte d’aquesta fase correspon a la principal intervenció de cara a la comprensió i visibilitat del castell des
del poble i té com a objectiu recuperar el perímetre de la muralla per tal que l’usuari reconegui volumètricament tot
el recinte.
Al present projecte s’ha indicat una cota orientativa que ha d’anar supeditada a l’estratigrafia arqueològica.
Partint de excavacions arqueològiques i un estudi històric detallat, els murs de la muralla es consolidaran i en
casos puntuals on es requereixi es reconstruiran delimitant de nou l’espai del castell. S’utilitzarà pedres del castell
existents en el lloc i morter de calç per tal de reconstituir volumètricament la muralla del castell en els punts on
sigui necessari.
S’intentarà recuperar la cota original de circulació i s’acondicionarà un recorregut perimetral per tal de poder
passejar al voltant de l’antiga muralla, rememorant l’ús d’espai d’observació sobre l’entorn del castell.

Fotomuntatge del Pla Director de les fases 2 i 3
Elaboració pròpia, 2019)
3.2 Feines a realitzar
La proposta consisteix en la recuperació dels àmbits corresponents a la capella i el recinte emmurallat i en la
consolidació de les estructures muraries de la vessant sud en les que no es va intervenir en la primera intervenció.
3.2.1 Consolidació de murs
OBJECTIUS
La intervenció té com a objectiu consolidar i garantir l’estabilitat de les estructures muraries que es troben
actualment en risc d’ensorrament, en el marc establert en el Pla Director. Es tracta de preservar les restes existents
per a evitar que segueixin deteriorant-se i desapareixent i, alhora, evitar els possibles despreniments per a
preservar la seguretat dels futurs visitants-usuaris.
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
- Utilitzar materials i tècniques constructives compatibles amb el llegat històric.
- Quan calgui fer restitucions, utilitzar carreus provinents de l’esfondrament.
- Distingir les parts històriques de les de nova construcció, fent evident la diacronia entre fàbriques.
- Adaptar la intervenció en el seu entorn natural, tant els processos com el resultat final.
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LOCALITZACIÓ I ABAST DELS TREBALLS
Els treballs a realitzar corresponen a la fase preliminar del Pla Director, Consolidacions d’urgència:
1. La cara sud del mur circular de la torre de guaita i el punt d’unió d’aquesta amb la cara nord de la capella es
troben en mal estat i requereixen una intervenció que aturi el seu deteriorament i eviti possibles despreniments.
2 i 3. El mur del tancament sud del recinte del Castell així com el mur que tanca les seves dependències es troben
en perill de col·lapse imminent degut a la presència d’esquerdes entre les seves peces i a la pèrdua de material
en algunes zones, fet que debilita la secció dels murs. Actualment no se’n pot garantir l’estabilitat i cal una
intervenció que eviti el seu ensorrament.

En vermell els panys a consolidar. En taronja, zones d’excavació amb consolidació de paraments prèvia.
Elaboració pròpia, 2019
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3.2.2 Recuperació de la capella i el recinte sobirà
OBJECTIUS
La intervenció té com a objectiu recuperar i facilitar l’accés als diversos àmbits del castell, partint dels treballs
arqueològics, i oferint al visitant la comprensió d’aquest element històric i els diferents usos que va contenir.
CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Com a criteris generals, es tindran en compte les decisions preses durant l’execució de la primera fase:
- El projecte es configura amb el moviment de terres propis de l’excavació arqueològica, adaptant els nivells
d’acabat de cada àmbit a l’estratigrafia històrica que es consideri adequada en cada un dels àmbits.
- S’introduiran com a nous materials:
· travesses de fusta a l’autoclau per als esglaons
· barres d’acer corrugat i la corda de fibres vegetals per a marcar els límits
· gabions per als murs de contenció i les baranes
· llates de fusta per al paviment de recintes on no s’hagi pogut recuperar el paviment originari (mas, capella
i estança de la muralla oest)

Imatges de la primera fase executada (accés a la torre de guaita)
Foto: Adrià Goula, gener de 2018
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3.3 Procés constructiu
3.3.1 Treballs previs i d’implantació
Es col·locaran els mitjans de protecció i senyalització de l’obra necessaris.
S’instal·larà una tanca de protecció metàl·lica, per tal d’aturar les pedres i carreus que puguin desprendre’s.
D’aquesta manera es garanteix la protecció dels vianants i les edificacions que es troben a la falda del turó mentre
duren les feines de consolidació i totes les restes queden estructuralment assegurades.
Es disposarà una tanca mòbil de 2m d’alçària de malla electrosoldada amb suports de peça prefabricada de
formigó, per tal de controlar l’accés.
Es duran a terme treballs de moviments de terres temporals per a la correcta instal·lació de bastides i plataformes.
Es disposaran bastides tubulars metàl·liques a les cares dels murs on sigui adient per tal de poder accedir a tota
la superfície i al coronament de les diferents estructures.

3.3.2 Treballs de consolidació
- REPOSICIÓ / RESTITUCIÓ DE PAREDAT
Algunes de les estructures han patit pèrdua de material degut al deteriorament i l’erosió i a la sostracció de carreus
que es van anar destinant a altres construccions properes. Aquest fet debilita molt els murs i afavoreix la seva
inestabilitat. En altres casos, tot i que el material no s’ha desprès del tot, algunes peces es troben soltes, sense
cap lligam amb la resta dels murs als que pertanyen, i per tant en situació d’inestabilitat.
Es restituiran les zones perdudes amb pedra recuperada del mateix lloc. Es garantirà el recolzament òptim de les
noves peces per evitar una possible bolcada i, cas de convenir, es connectaran amb armadura d’acer inoxidable o
fibra de carboni amb les parts dels murs que es troben dempeus. La junta entre ambdues parts es reomplirà amb
morter de calç. Tots els materials, carreus i juntes, que es col·loquin, hauran d’enretirar-se entre 4 i 6 cm del pla
vertical del mur, de manera que es diferenciïn les zones reconstruïdes de les originals.
Aquestes tasques es duran a terme amb control arqueològic.
- PROTECCIÓ DELS CORONAMENTS
Actualment, els coronaments dels murs no tenen cap tipus de protecció enfront l’aigua de pluja i aquesta es pot
infiltrar amb facilitar al seu interior, i inclús, de forma puntual, s’hi poden formar embassaments d’aigua.
La reparació ha d’evitar possibles despreniments de carreus, la infiltració de l’aigua a l’interior del mur i garantir
una correcta escorrentia eliminant les superfícies còncaves.
Es tindrà especial cura en el tractament del mur més alt, a la zona del mas, ja que es tracta d’uns estructura
especialment feble degut a la seva esveltesa.
Els treballs consistiran en la realització d’una capa de protecció dels coronaments de tots els murs amb morter de
calç per impedir que l’aigua de pluja penetri a l’interior i els malmeti. Caldrà dotar aquesta nova capa d’un pendent
adient per a garantir l’evacuació de l’aigua en cas de pluja.
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Detalls de consolidació dels murs
Elaboració pròpia, 2019

- REPARACIÓ D’ESQUERDES
Les esquerdes interrompen la continuïtat d’alguns dels murs del castell que es troben actualment fragmentats en
parts poc estables. La reparació de les esquerdes ha de garantir la continuïtat dels murs perquè es comportin
estructuralment de forma unitària i recuperin la seva estabilitat.
Segons cada cas es decidirà quines de les possibles intervencions caldrà realitzar:
a) Omplir l’espai de l’escletxa amb formigó de calç vist, de color similar a les juntes existents, i retirat entre 4 i 6 cm
respecte del pla vertical, de manera que es manifesti el tall existent si bé es recuperarà la continuïtat del mur.
b) Quan calgui, i a criteri de la DF, inserir connexions de barres corrugades d’acer inoxidable, opcionalment de
fibra de carboni, mitjançant perforacions d’uns 50 cm de fondària com a referència.
- INJECCIONS EN FÀBRICA DE MAÇONERIA
Es comprovarà l’estabilitat dels elements que componen el pla vertical dels murs, la subjecció dels carreus, etc. Es
farà una consolidació puntual d’aquells carreus que mostrin inestabilitat mitjançant injeccions amb morter fluït de
calç tipus Mapei Mape Antique o equivalent.
Aquets procediment inclou el rejuntat previ de la fàbrica de les zones a consolidar.
En tots aquests procediments es preveu control arqueològic i arquitectònic.
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3.3.3 Treballs de recuperació de la capella i el recinte sobirà
- EXCAVACIÓ I RECERCA ARQUEOLOGICA
L’excavació arqueològica es realitzarà en l’àmbit indicat en la Documentació gràfica annexa en aquesta memòria,
sota la direcció d’un arqueòleg qualificat i segons el mètode estratigràfic.
Inclou el desenrunament i delimitació d’estructures arqueològiques amb mitjans manuals fins a recuperar nivells
històrics d’ús, amb la recollida, neteja i siglatge del material arqueològic.
- MOVIMENTS DE TERRES
La intervenció s’adaptarà en la mesura que sigui possible a la topografia del turó, en consonància amb el que es
convingui amb l’equip d’arqueologia. Es compactaran les terres garantint la seva estabilitat.
Aquestes obres es realitzaran sempre amb control arqueològic i es separaran les pedres i roques que es trobin per
a ser utilitzades en la restitució de murs o en els gabions dels murs de contenció.
- MURS DE CONTENCIÓ
En els casos en que per adequació a l’estratigrafia històrica s’hagi de realitzar murs de contenció, aquests es
formaran amb gabions omplerts amb les pedres de l’acopi realitzat en la primera intervenció. Els gabions es
muntaran a mida a partir de malla electrosoldada (“mallazo”) de 4x4 Ø5-5 (o similar), lligada amb filferros en les
arestes.
La situació i traçat dels murs de contenció es decidirà entre la DF i l’arqueòleg director en el transcurs de l’obra.
-PAVIMENTS
En la intervenció predomina el paviment de terra compactada, amb l’excepció de les zones on es descobreixi el
paviment original del castell o del mas, suposadament de lloses de pedra.
Es proposa la formació de tarimes de fusta en els recintes definits per murs, com la capella i l’àmbit del forn, en
substitució del paviment de llosetes de pedra si aquest no fos descobert en els treballs d’excavació arqueològica.
Es farà servir llates de fusta de pi tractades a l’autoclau, de 24x12x240, sobre un geotèxtil antiarrels. Com a criteri,
s’evitarà mermes en el tall de les peces.

Secció transversal – Elements de projecte
Elaboració pròpia, 2019
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- BARANES I ELEMENTS DE PROTECCIÓ
Els límits de l’àmbit visitable es redibuixaran amb rodons d’acer corrugat clavats al terreny natural i lligats pels caps
amb una corda de fibres naturals.
Per garantir la seguretat dels visitants en tot el recorregut, es col·locaran baranes en els trams on el pendent lateral
de la pròpia topografia suposi un risc de caiguda. Consistiran en gabions buits, de les mateixes característiques
que els emprats en els murs de contenció però sense omplir.
- ESGLAONS I DESNIVELLS
En els punts de connexió entre diferents nivells, es realitzarà un esglaonat adaptant-se al màxim a la topografia,
compactant el terreny en salts d’uns 18cm. En els casos en què els esglaons resultants tinguin una profunditat
inferior a 30cm, s’eliminaran les terres o es terraplenarà per tal d’obtenir la superfície de dimensions adequades.
Les terres que s’extreguin es reservaran per al terraplenat del nivell superior.
Els esglaons es delimitaran per la cara frontal amb llates de fusta de pi tractades a l’autoclau, de 20 x120 cm,
ancorades al terreny mitjançant rodons d’acer corrugats.

3.3.3 Treballs finals
Es durà a terme el desmuntatge i retirada dels elements de seguretat i senyalització, de les bastides i de les
tanques perimetrals de protecció, així com dels altres elements auxiliars de l’obra. Es procurarà l’adequació del
terreny segons el seu estat a l’inici de l’obra.

Imatge dels esglaons i les baranes (Fase 1)
Foto: Adrià Goula, gener de 2018
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4. Resum del pressupost
RESUM DEL PRESSUPOST

%

4

4.744,04 €

CAPÍTOL 2. TREBALLS DE CONSOLIDACIÓ D'URGÈNCIA

10

12.025,43 €

CAPÍTOL 3. TREBALLS ARQUOLÒGICS

20

23.689,15 €

CAPÍTOL 4. RECUPERACIÓ DEL PRIMER RECINTE EMMURALLAT

60

70.722,77 €

CAPÍTOL 5. TREBALLS FINALS

1

1.765,21 €

CAPÍTOL 6. GESTIÓ DE RESIDUS

1

1.188,27 €

CAPÍTOL 7. SEGURETAT I SALUT

2

2.330,09 €

CAPÍTOL 8. CONTROL DE QUALITAT

2

2.369,68 €

100

118.834,64 €

CAPÍTOL 1. TREBALLS PREVIS I AUXILIARS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)

BENEFICI INDUSTRIAL (6% sobre el PEM)
DESPESES GENERALS (13% sobre el PEM)
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)

IVA (21% sobre PEC)
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (amb IVA)

7.130,08 €
15.448,50 €
141.413,22 €
29.696,78 €
171.110,00 €

Aquest pressupost d’execució per contracte puja a la quantitat de: CENT SETANTA-UN MIL CENT DEU EUROS.

Barcelona, gener de 2019

CARLES
ENRICH
GIMENEZ /
num:49036-9

Firmado digitalmente
por CARLES ENRICH
GIMENEZ /
num:49036-9
Fecha: 2019.02.13
16:08:33 +01'00'

Carles Enrich Giménez
Arquitecte col·legiat núm. 49036-9
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II. PLÀNOLS
SITUACIÓ
S01. Ortofoto
S02. Camí ral
S03. Ortofoto municipi
S04. Planta municipi
S05. Ortofoto del castell
S06. Reportatge fotogràfic. Fase 1
S07. Reportatge fotogràfic. Fase 1

escala

1/50.000
1/50.000
1/2.000
1/2.000
1/500
s/e
s/e

CONSOLIDACIONS
C01. Planta
C02. Alçats murs
C03. Detalls

1/200
1/100
1/25

PROJECTE
P01. Ortofoto
P02. Àmbits d’intervenció
P03. Planta
P04. Secció A-A’
P05. Secció B-B’
P06. Secció C-C’
P07. Alçat
P08. Paviments
P09. Límits
P10. Excavació
P11. Detalls escala
P12. Detalls baranes i límits
P13. Detalls paviments i murs de contenció
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Llates de fusta per esglaons

Col.laboradors:
Anna de Castro i Català
Diana Zúñiga Guzmán

0.00m

Promotor: Ajuntament de Jorba

0.00m

Carles Enrich Studio
c/ Gomis 26, baixos 2 · Barcelona 08023
carles@carlesenrich.com · 649769786

-0.20m

Situacio: Castell de Jorba, Jorba (Anoia)

-4.0m

P08. Proposta. Paviments

e:1/200

+0.20m

01/2019

18.26

LÍMITS
Corda
Mur de gabions
-4.0m

Col.laboradors:
Anna de Castro i Català
Diana Zúñiga Guzmán

0.00m

Promotor: Ajuntament de Jorba

0.00m

Carles Enrich Studio
c/ Gomis 26, baixos 2 · Barcelona 08023
carles@carlesenrich.com · 649769786

-0.20m

Situacio: Castell de Jorba, Jorba (Anoia)

-4.0m

P09. Proposta. Límits

e:1/200

+0.20m

01/2019

18.26

Zones d'excavació
Obertura d'accés (porta tapiada)
-4.0m

Col.laboradors:
Anna de Castro i Català
Diana Zúñiga Guzmán

0.00m

Promotor: Ajuntament de Jorba

0.00m

Carles Enrich Studio
c/ Gomis 26, baixos 2 · Barcelona 08023
carles@carlesenrich.com · 649769786

-0.20m

Situacio: Castell de Jorba, Jorba (Anoia)

-4.0m

P10. Proposta. Excavació

e:1/200

+0.20m

01/2019

18.26
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Promotor: Ajuntament de Jorba
Col.laboradors:
Anna de Castro i Català
Diana Zúñiga Guzmán

Situacio: Castell de Jorba, Jorba (Anoia)
Carles Enrich Studio
c/ Gomis 26, baixos 2 · Barcelona 08023
carles@carlesenrich.com · 649769786

3

1m

e:1/10

Llates de fusta de pi tractat a l'autoclau, 120x24x12cm
Rodons d'acer corrugat Ø12 amb oxidació controlada
Cordó de fibres vegetals
Morter
Rodons d'acer corrugat Ø4
Terra compactada
Terreny existent
Rasa (contacte amb el terreny)

P11. Detalls escales

1

0,24

0,75

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

0,15

DESCRIPCIÓ:

1
2

0,12

8

4
1,20

01/2019

18.26

Malla electrosoldada ME 4x4 Ø 5-5
Filferro per la unió dels plans (formació de gabions)
Rodons d'acer corrugat Ø4
Murs existents
Terra compactada
Terreny existent

4

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

2

1

e:1/10

0,50

0,50

2
3

3

1,00

1,00

2

01/2019

18.26

Rodons d'acer corrugat Ø8 amb oxidació controlada
Cordó de fibres vegetals
Anella d'acer soldada
Murs existents
Terra compactada
Terreny existent

1m

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Col.laboradors:
Anna de Castro i Català
Diana Zúñiga Guzmán

DESCRIPCIÓ:

Promotor: Ajuntament de Jorba

DESCRIPCIÓ:

Carles Enrich Studio
c/ Gomis 26, baixos 2 · Barcelona 08023
carles@carlesenrich.com · 649769786

DETALLS LÍMITS VISITABLES

Situacio: Castell de Jorba, Jorba (Anoia)

DETALLS BARANA
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P12. Detalls límits

6

0,20

6

0,20

2

Malla electrosoldada ME 4x4 Ø 5-5
Filferro per la unió dels plans (formació de gabions)
Rodons d'acer corrugat Ø4
Pedra recuperada
Terra compactada
Terreny existent

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

01/2019

18.26

Llates de fusta de pi tractat a l'autoclau, 24x12cm
Rodons d'acer corrugat Ø4
Geotèxtil antiarrels
Murs existents
Rejuntat amb terra
Terra compactada
Terreny existent
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P13. Detalls mur de contenció i paviment de fusta

0

1

0,50

1

0,20

2

1m

1
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6

alçada variable

1.
2.
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6.

Col.laboradors:
Anna de Castro i Català
Diana Zúñiga Guzmán

DESCRIPCIÓ:

Promotor: Ajuntament de Jorba

DESCRIPCIÓ:

Carles Enrich Studio
c/ Gomis 26, baixos 2 · Barcelona 08023
carles@carlesenrich.com · 649769786

DETALLS PAVIMENT DE FUSTA

Situacio: Castell de Jorba, Jorba (Anoia)

DETALLS MURS DE CONTENCIÓ

III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Projecte bàsic – executiu de recuperació del Castell de Jorba. Fase 2

Gener 2019 31

PRESSUPOST

PROJECTE BÀSIC-EXECUTIU DE RECUPERACIÓ DEL CASTELL DE JORBA. FASE II

Pàg.:1

Data:13/02/2019
Núm.

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

350,00

1,00

350,00 €

16,34

52,25

853,77 €

24,46

45,60

1.115,38 €

650,00

1,00

650,00 €

274,90

1,00

274,90 €

1.500,00

1,00

1.500,00 €

CAPÍTOL 1. TREBALLS PREVIS I AUXILIARS

1

PA

Treballs previs de protecció i senyalització

2

m

Instal·lació d'una tanca metàl·lica de protecció al llarg del camí
d'accés.

3

m

Transport, instal·lació i desmuntatge de tancament del recinte d'obra a
excavar. Tanques mòbils de tipus estàndard traslladable amb panell
de malla plegada galvanitzada unit mitjançant soldadura a dos peus de
tubs galvanitzats de 40 x 1,2 mm. Bases de formigó de gran
resistència per posicionar la tanca en diverses mesures 3.500 x 2.000.
De forma opcional, poden adquirir-se amb tub de reforç rodó de 20 x
20 en el plec superior i plec inferior en mesures de 3.000 x 2.000 mm.

4

PA

Moviments de terres per a instal·lació de tanques i elements auxiliars
de treball.

5

u

Cartell d'obra, acabat amb pintura no reflectora d'acer galvanitzat, fixat
al suport. Inclou subministrament, transport, col·locació i
desmuntatage.

6

u

Càrrega i transport dels materials necessaris per l'execució de les
obres, així com de tots els elements auxiliars (tanques, bastides, etc.)
necessaris previstos al projecte, des del camí fins a les àrees de
treball, amb carretó o càrrega manual.

TOTAL CAPÍTOL 1. Treballs previs i auxiliars

4.744,04 €

PRESSUPOST

PROJECTE BÀSIC-EXECUTIU DE RECUPERACIÓ DEL CASTELL DE JORBA. FASE II

Pàg.:2

Data:13/02/2019
Núm.

UA

DESCRIPCIÓ

CAPÍTOL 2. TREBALLS DE CONSOLIDACIÓ D'URGÈNCIA

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

(MURS DE DINS I FORA DE L'ÀMBIT)

(veure plànol CO01.Planta consolidacions)
1

m2

Neteja d'elements i estructures de maçoneria, retirada dels elements
despresos i vegetació arrelada, sanejat dels junts de morter no original
i de les restes de morter disgregat, raspatllat amb brotxes i raspalls
d'arrels i retirada de les restes amb aire a pressió controlada. Inclou
l'aplicació de biodicida, en cas de ser necessari a criteri de la DF.
Càrrega manual de runa sobre contenidor o zona d'aplec.

2

m3

Consolidació i estabilització d'elements i estructures de maçoneria,
amb materials similars i compatibles amb els originals, extracció de les
pedres del reblert a amdós costats de la zona afectada, injectar morter
tipus Mapei Mapeantique o equivalent a les fissures. Restitució puntual
de carreus despresos o degradats, amb peces de recuperació
procedents del lloc i morter de calç elaborat en obra, compatible amb
la fàbrica i de composició i color similar a l'original, per garantir-ne
l'estabilitat i/o completar llacunes i discontinuïtats en les traces,
seguint les filades i disposició originals. Recalçament de trams
descalçats i reparació de fissures i esquerdes, analitzant i determinant
en cada cas, i a criteri de la DF, la solució més adequada. S'adoptaran
els mitjans auxiliars necessaris per realitzar els treballs en condicions
de seguretat i correcta execució.

3

m

Coronament de murs de maçoneria, amb aplicació d'un rejuntat ampli,
amb formació de pendents, deixant parcialment la pedra a la vista,
recuperant i significant les juntes constructives i altres elements
evidenciants en la lectura de paraments. Elaborat amb morter de calç
compatible amb la fàbrica i de composició i color similar a l'original,
amb buidat i neteja prèvia del material existent en els junts. Es
realitzaran proves d'acabat a verificar per la DF. Acabat hidrofugat.

4

m2

Tractament i impermeabilització dels plans horitzontals amb
l'hidrofugat de tots els paraments horitzontals exteriors amb protector
hidròfug.

TOTAL CAPÍTOL 2. Treballs de consolidació

18,62

96,59

1.798,47 €

1.103,28

8,10

8.936,57 €

18,19

43,46

790,62 €

24,68

20,25

499,77 €

12.025,43 €

PRESSUPOST

PROJECTE BÀSIC-EXECUTIU DE RECUPERACIÓ DEL CASTELL DE JORBA. FASE II

Pàg.:3

Data:13/02/2019
Núm.

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

85,00

278,70

23.689,73 €

CAPÍTOL 3. TREBALLS ARQUEOLÒGICS

1

m2

Excavació i recerca arqueològica de tota la superfície assenyalada als
plànols i una fondària a determinar. Desenrunament i delimitació
d'estructures arquològiques, amb mitjans manuals i segons mètode
estratigràfic (direcció arqueològica no inclosa), fins a recuperar nivells
històrics d'ús, amb recollida de material arqueològic moble i
recuperació de la resta de materials, inclou neteja i siglatge del
material arqueològic moble, així com bosses de plàstic i caixes
homologades per al seu emmagatzematge. Càrrega manual del
material procedent del desenrunament sobre contenidor o zona
d'aplec.

TOTAL CAPÍTOL 3. Treballs finals

23.689,73 €

PRESSUPOST

PROJECTE BÀSIC-EXECUTIU DE RECUPERACIÓ DEL CASTELL DE JORBA. FASE II

Pàg.:4

Data:13/02/2019
Núm.

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1,83

999,73

1.829,51 €

2,02

401,00

810,02 €

67,86

112,56

7.638,49 €

67,86

146,82

9.963,43 €

26,06

21,55

561,59 €

67,86

157,12

10.662,13 €

67,86

148,62

10.085,58 €

26,06

18,55

483,41 €

CAPÍTOL 4. RECUPERACIÓ DEL PRIMER RECINTE EMMURALLAT
SUBCAPÍTOL 4.1. FORMACIÓ DE PLATAFORMES DE CIRCULACIÓ
1

2

3

m2

m2

m2

Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans
manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió
o contenidor, en tot l'àmbit del turó (inclou l'accés executat en la Fase
1).

Treballs de replanteig de les plataformes

Plataforma cota 0.00 (àmbit de la torre de guaita)
Consolidació i estabilització d'elements i estructures posades al
descobert, amb materials similars i compatibles amb els originals.
Restitució puntual de carreus, amb pedra de procedent del lloc i morter
de calç elaborat en obra similar a l'original.

4

m2

Plataforma cota 0.00 (àmbit del mas)
Consolidació i estabilització d'elements i estructures posades al
descobert, amb materials similars i compatibles amb els originals.
Restitució puntual de carreus, amb pedra de procedent del lloc i morter
de calç elaborat en obra similar a l'original.

5

m3

Plataforma cota 0.00 (àmbits mas i torre de guaita)
Estesa de terra de gruix 10cm i compactació del 95% del PM.

6

m2

Plataforma cota -4.00 (àmbit del recinte murari)
Consolidació i estabilització d'elements i estructures posades al
descobert, amb materials similars i compatibles amb els originals.
Restitució puntual de carreus, amb pedra de procedent del lloc i morter
de calç elaborat en obra similar a l'original.

7

m2

Plataforma cota -4.00 (àmbit de la capella)
Consolidació i estabilització d'elements i estructures posades al
descobert, amb materials similars i compatibles amb els originals.
Restitució puntual de carreus, amb pedra de procedent del lloc i morter
de calç elaborat en obra similar a l'original.

8

m3

Plataforma cota -4.00 (àmbits recinte murari i capella)
Estesa de terra de gruix 10cm i compactació del 95% del PM.

TOTAL SUBCAPÍTOL 4.1

42.034,15 €

PRESSUPOST

PROJECTE BÀSIC-EXECUTIU DE RECUPERACIÓ DEL CASTELL DE JORBA. FASE II

Pàg.:5

Data:13/02/2019
Núm.

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

85,00

19,01

1.615,68 €

86,63

7,92

686,07 €

28,05

7,92

222,16 €

42,61

9,50

405,00 €

28,67

1,43

40,87 €

CAPÍTOL 4. RECUPERACIÓ DEL PRIMER RECINTE EMMURALLAT
SUBCAPÍTOL 4.2. FORMACIÓ D'ESGLAONAT
1

m3

Moviment de terres amb control arqueologic.

2

ml

Esglaó de 1,2 d'amplada format per compactació del terreny natural i
contenció amb llates de fusta de pi de secció 120x240mm tractada a
l'autoclau per protecció insecticida-fungicida en exteriors. Inclou els
ancoratges en el suport de barra corrugada de 20mm de diàmetre.

3

ml

Treballs de replanteig i col·locació dels esglaons.

4

m3

Terraplenat amb terres adequades a l'interior dels esglaons delimitats
per llates de fusta amb piconatge manual, en tongades de fins a 10cm
de material. Incorpora làmina de geotèxtil sobre el terraplenat de
terres.

5

m3

Estesa de terra de gruix 10cm d'acabat superior a l'interior dels
esglaons de llates de fusta.

TOTAL SUBCAPÍTOL 4.2

2.969,78 €

PRESSUPOST

PROJECTE BÀSIC-EXECUTIU DE RECUPERACIÓ DEL CASTELL DE JORBA. FASE II

Pàg.:6

Data:13/02/2019
Núm.

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

14,91

175,80

2.621,18 €

101,92

46,79

4.768,84 €

CAPÍTOL 4. RECUPERACIÓ DEL PRIMER RECINTE EMMURALLAT
SUBCAPÍTOL 4.3. PAVIMENTS
1

m2

Recuperació del paviment històric de lloses de pedra. Eliminació del
material de juntes existent amb mitjans manuals i retirada del material
disgregat amb brotxa o raspall. Inclou beurada amb morter de calç (si
ho considera adient la DF) eliminació del material sobrant, neteja del
paviment, retirada i apilament de les restes generades.

2

m2

Pavimentació de tarima de posts de fusta de pi de flandes tractats
amb autoclau amb sals de coure, de 250 cm de gruix i fins 120 mm
d'amplària, col·locats separats 20 mm, sobre geotèxtil; segons
indicacions de la DF.

7.390,01 €

TOTAL SUBCAPÍTOL 4.3

Núm.

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

18,27

42,88

783,38 €

488,69

17,16

8.385,93 €

659,17

12,66

8.345,14 €

27,31

29,82

814,38 €

CAPÍTOL 4. RECUPERACIÓ DEL PRIMER RECINTE EMMURALLAT
SUBCAPÍTOL 4.4. BARANES I ELEMENTS DE PROTECCIÓ
1

ml

Barana de 1,10m, formada per rodons d'acer corrugat amb tractament
d'oxidació controlada amb Owatrol Oil o similar, i corda de fibres
naturals, segons especificacions de la DF.

2

m2

Barana de gabions de peces de 0,5x0,5x0,5m, muntades en obra o
taller a partir de malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. Filferro de lligar inclòs.

3

m2

Mur de contenció de gabions de peces de 0,5x0,5x0,5m, muntades en
obra o taller a partir de malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. Filferro de lligar inclòs. Inclou reblert amb
pedra d'acopi col·locada amb mitjans manuals. La posició es decidirà
en obra per la DF, en el transcurs dels treballs d'arqueologia.

4

m2

Tractament d'oxidació controlada tipus Owatrol Oil o similar, aplicat en
obra o en taller a la malla electrosoldada per a formació de gabions.

TOTAL SUBCAPÍTOL 4.4

18.328,83 €

TOTAL CAPÍTOL 4. Recuperació del primer recinte emmurallat

70.722,77 €

PRESSUPOST

PROJECTE BÀSIC-EXECUTIU DE RECUPERACIÓ DEL CASTELL DE JORBA. FASE II

Pàg.:7

Data:13/02/2019
Núm.

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

121,37

14,54

1.765,21 €

CAPÍTOL 5. TREBALLS FINALS

1

m3

Trasllat de l'acopi de pedres i carreus provinents de l'excavació
arqueològica a localització per indicar per la DF.

1.765,21 €

TOTAL CAPÍTOL 5. Treballs finals

Núm.

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1.188,27

1,00

1.188,27 €

CAPÍTOL 6. GESTIÓ DE RESIDUS

1

PA

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5m3 de capacitat.

1.188,27 €

TOTAL CAPÍTOL 6. Gestió de residus

Núm.

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

2.330,09

1,00

2.330,09 €

CAPÍTOL 7. SEGURETAT I SALUT

1

PA

Subministrament, correcta utilització i col·locació de tots els elements
de protecció, tant individuals com col·lectius, que s'han de disposar a
l'obra segons els perills i les possibles situacions de risc que es
descriguin en l'Estudi de Seguretat i Salut.

2.330,09 €

TOTAL CAPÍTOL 7. Seguretat i salut

Núm.

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

2.369,68

1,00

2.369,68 €

CAPÍTOL 8. CONTROL DE QUALITAT

1

PA

Abonament per al seguiment, aplicació i execució del programa de
Control de Qualitat a l'obra, segons especificacions del projecte i
instruccions de la DF. S'inclouen materials, treballs i ajudes
necessaris.

TOTAL CAPÍTOL 8. Control de qualitat

2.369,68 €

PRESSUPOST

PROJECTE BÀSIC-EXECUTIU DE RECUPERACIÓ DEL CASTELL DE JORBA. FASE II

Pàg.:8

Data:13/02/2019

RESUM DEL PRESSUPOST

%

4

4.744,04 €

CAPÍTOL 2. TREBALLS DE CONSOLIDACIÓ D'URGÈNCIA

10

12.025,43 €

CAPÍTOL 3. TREBALLS ARQUEOLÒGICS

20

23.689,15 €

CAPÍTOL 4. RECUPERACIÓ DEL PRIMER RECINTE EMMURALLAT

60

70.722,77 €

CAPÍTOL 5. TREBALLS FINALS

1

1.765,21 €

CAPÍTOL 6. GESTIÓ DE RESIDUS

1

1.188,27 €

CAPÍTOL 7. SEGURETAT I SALUT

2

2.330,09 €

CAPÍTOL 8. CONTROL DE QUALITAT

2

2.369,68 €

100

118.834,64 €

CAPÍTOL 1. TREBALLS PREVIS I AUXILIARS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)

BENEFICI INDUSTRIAL (6% sobre el PEM)
DESPESES GENERALS (13% sobre el PEM)
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)

IVA (21% sobre PEC)
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (amb IVA)

Aquest pressupost d’execució per contracte puja a la quantitat de: CENT SETANTA-UN MIL CENT DEU EUROS.

Barcelona, gener de 2019
Firmado digitalmente
CARLES
por CARLES ENRICH
ENRICH
GIMENEZ /
GIMENEZ / num:49036-9
Fecha: 2019.02.13
num:49036-9 16:25:16 +01'00'

Carles Enrich Giménez
Arquitecte col·legiat núm. 49036-9

7.130,08 €
15.448,50 €
141.413,22 €

29.696,78 €
171.110,00 €

IV. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
1. DADES GENERALS
DADES DE L'OBRA
Tipus d'obra: RECUPERACIÓ DEL CASTELL DE JORBA
Emplaçament: CASTELL DE JORBA, cim del turó de la Guàrdia, Jorba.
Promotor: AJUNTAMENT DE JORBA. CARRER MAJOR, 2, 08719 JORBA
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: CARLES ENRICH GIMÉNEZ
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: CARLES ENRICH GIMÉNEZ

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
Topografia:
El castell de Jorba està ubicat al cim d’un turó a una altitud de 445 metres sobre el nivell del mar. El pendent del
terreny és fort i molt variable, per tractar-se de terreny natural, no urbanitzat.
Característiques del terreny:
Segons la memòria de la intervenció arqueològica al Castell de Jorba redactat per iPAT Serveis Culturals, el
terrenys on es troben les restes del Castell està format per diverses capes de llims sorrencs amb presencia de
morter de calç i blocs calcaris provinents de diversos enderrocs de les construccions del castell. Per sota d’aquests
estrats, el nivell geològic està format per terreny rocós de margues verdes que es disgreguen en forma de graves.
Condicions físiques i d'ús de l'entorn:
El castell de Jorba es troba situat sobre el puig de la Guàrdia, un turó boscós que s’eleva uns 60 metres per sobre
del poble de Jorba, situat al peu de la seva vessant sud. Actualment es pot arribar en cotxe fins a la cota +435 pel
camí de Jorba, continuació del carrer del Castell, amb la calçada formigonada, fort pendent i corbes pronunciades.
A partir d’aquest únic punt accessible amb trànsit rodat, només es pot arribar fins a les restes ascendint a peu per
una senda amb fort pendent i amb trams complicats. Aquest carrer té molt poc trànsit rodat, i els habitatges més
propers es troben a distàncies superiors a 100 metres.
Instal·lacions de serveis públics:
El lloc és boscós i no està urbanitzat. Les connexions més properes a la xarxa d’electricitat, d’aigua i de
clavegueram es troben al carrer del Castell, dins del poble.
Ubicació de vials:
El carrer del Castell, dins el poble de Jorba, té una amplada aproximada de 3,00 metres. Està pavimentat (asfaltat)
i no disposa de voreres. Permet el pas de vehicles, tot i que no de camions de gran dimensió o tonatge. Des del
poble i fins a un nivell 10m per sota del punt més alt del castell s’hi arriba per un camí asfaltat d’uns 170 metres de
longitud i 3,5 metres d’amplada. Permet el pas de vehicles, tot i que no de camions de gran dimensió o tonatge
degut a les corbes pronunciades i al pendent. Es podria considerar un segon recorregut d’accés a través d’una
carretera asfaltada que arriba al castell des del nord, provinent d’altres poblacions veïnes. Els últims 10 metres no
disposen de cap vial condicionat per al transit rodat per a accedir a les cotes superiors del castell.

Projecte bàsic – executiu de recuperació del Castell de Jorba. Fase 2

Gener 2019 32

2. INTRODUCCIÓ
El present 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 moment,
amb les corresponents condicions de seguretat i salut, les previsibles actuacions posteriors de manteniment.
Servirà per proporcionar les 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, conforme al Real Decreto
1627/1997 del 24 d’octubre, per el qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de
construcció.
En base a l’article 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista haurà d’elaborar un
Pla de Seguretat i Salut a la Feina en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra per el Coordinador de Seguretat i Salut
durant l’execució de l’obra o, quan aquest no existeixi, per la Direcció Facultativa. En el cas d’obres de les
Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació de la mateixa Administració.
Es recorda l’obligatorietat de que a cada centre de treball existeixi un Llibre d’Incidències per el seguiment del Pla.
Qualsevol anotació que es realitzi en el Llibre d’Incidències s’haurà de posar en coneixement a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Així mateix es recorda que, segons l’article 15è del Real Decreto, els contractistes i subcontractistes hauran de
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra.
Abans de l’inici de l’obra el promotor haurà d’efectuar l’avís a l’autoritat laboral competent, segons el model inclòs
a l’ANNEX III del Real Decreto.
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’anar acompanyada del Pla
de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en
el cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o
totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, al subcontractista i als
representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i subcontractistes (article 11è)

3. 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 continguts a l’article 15è
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Llei 31/1995, del 8 de novembre) durant l’execució de l’obra i, en
particular, a 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 distints 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 l’objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.
e) La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzemament i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.
f)

La recollida dels materials perillosos utilitzats.

g) L’emmagatzemament i l’eliminació o evacuació de residus i runes.

Projecte bàsic – executiu de recuperació del Castell de Jorba. Fase 2

Gener 2019 33

h) L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a les diverses
feines o fases de treball.
i)

La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.

j)

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l’obra o prop
del lloc 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, en relació als següents principis
generals:
a) Evitar els riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c)

Combatre els riscos en el seu origen

d) Adaptar la feina a la persona, en particular en el que es refereix a la concepció dels llocs de treball, així com a
l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, de cara, en particular, a atenuar la feina monòtona
i repetitiva i a reduir els efectes de la mateixa en la salut
e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica
f)

Substituir allò perillós per allò que comporti poc o cap perill

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ell la tècnica, l’organització de la feina i les
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals a la feina
h) Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual
i)

Donar les adequades instruccions als treballadors.

2

L’empresari posarà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i de
salut en el moment d’encarregar les tasques.

3

L’empresari adoptarà les mesures necessàries amb l’objectiu de 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 o imprudències no temeràries que
pogués cometre el treballador. Per a la seva adopció s’haurà de tenir en compte els riscos addicionals que
poguessin implicar determinades mesures preventives, les quals només podran adoptar-se quan la magnitud
dels mencionats riscos sigui substanciosament inferior a la d’aquells que es vulgui controlar i no existeixin
alternatives més segures.

5

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

4. 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...).
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Mitjans i maquinaria
-

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

-

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

-

Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues, cistelles elevadores...)

-

Riscos derivats del funcionament de cistelles elevadores

-

Caiguda de la càrrega transportada

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

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

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques

Treballs previs
-

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

-

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

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de materials

-

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

Moviments de terres i excavacions
-

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

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

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

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

Bastides
Caiguda d’altura des de bastides tubulars.
- Durant el muntatge i desmuntatge de la bastida.
- Durant la col·locació de baranes definitives
- Per el desplom de la bastida per estar subjecte incorrectament, amb recolzament insuficient o sense
arriostrament.
- Per l'existència d 'obertures sense protecció en el seu perímetre.
- Per ser insuficient la plataforma de treball.
- En el moment l’accés a la bastida.
- Per l’acció del vent o d’altres agents atmosfèrics
- Per la falta de neteja de les plataformes
- Atrapaments durant el muntatge.
- Caigudes a diferent nivell
- Caigudes al buit
- Caigudes al mateix nivell
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Durant el muntatge i desmuntatge
- Cops i atrapaments entre els elements de treball
- Ensorrament de la pròpia estructura de la bastida
Diversos:
- Contactes elèctrics directes:
D’alguna part metàl·lica de les bastides utilitzades amb línies elèctriques.
Dels treballadors, de manera involuntària, amb alguna eina.
- Caiguda dels materials a sobre els treballadors.
- Xocs i cops al cap o a les mans
- Trepitjades a sobre d’objectes punxeguts.
- Sobreesforços
- Els derivats del treball realitzat a la intempèrie.
- Els inherents al propi treball a realitzar a la bastida
- Contactes amb materials que contenen substàncies càustiques o corrosives
Ram de paleta
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997)
-

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

-

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

-

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

-

Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

-

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

-

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

-

Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic

-

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

-

Treballs que impliquin l'ús d'explosius

-

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

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

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

-

Senyalització de les zones de perill

-

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

-

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

-

Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents

-

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

-

Fonamentació correcta de la maquinària d'obra

-

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

-

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra

-

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

-

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

-

Utilització de paviments antilliscants.

-

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

-

Col·locació de xarxat en forats horitzontals

-

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

-

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

-

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

-

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

Mesures de protecció individual
-

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

-

Utilització de calçat de seguretat

-

Utilització de casc homologat

-

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

-

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

-

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

-

Utilització de mandils

-

Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació.
Utilització d'equips de subministrament d'aire

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil,
llençant-les un cop passat aquest. Quan per circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en
una determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la duració prevista o de la data d’entrega.
Tota peça o equip de protecció que hagi patit un tractament límit, és a dir, el màxim per al qual va ser concebut
(per exemple, per un accident) serà desestimat i reposat en el mateix moment. Aquelles peces que per el seu ús
hagin adquirit més amplitud o toleràncies que les admeses per el fabricant, seran reposades d’immediat. L’ús d’una
peça o equip de protecció mai representarà un risc per a un mateix.
Tot element de protecció personal s’ajustarà les Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17.5.74,
B.O.E. 29.5.74), sempre que existeixi en el mercat. En aquells casos en els quals no existeixi Norma de
Homologación oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions.
Mesures de protecció a tercers
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-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

5. PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.
El Centre d’Assistència Primària més proper és el Centre d’Atenció Primària (CAP) Goretti Badia , ubicat a la plaça
de la Serradora, 1, de Súria i amb número de telèfon 93.869.40.07.

6. NORMATIVA APLICABLE DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
OFICINA CONSULTORA TÈCNICA COAC OCTUBRE 2014
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD
QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de la
Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)
Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97) i les seves modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD
1627/1997

RD 337/2010
(BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN
DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010
(BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS
TEMPORALES EN ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN,
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril
(BOE: 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN
LOS LUGARES DE TRABAJO
En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD
1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i
deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)

RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/1997)
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LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA
EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y
EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS
QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO
LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

R.D. 488/97.
(BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO

R.D. 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD,
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

R.D. 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO

R.D. 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS
RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989
(BOE: 02/11/89)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

R.D. 614/2001
(BOE: 21/06/01)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO
EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52) i les seves modificacions
posteriors

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)
correcció d'errades: BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN
DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2
DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y
MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS-TORRE
DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D. 836/2003. 27 juny
(BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17
d’octubre de 2003.
(deroga la O. de 28 de junio de 1988
(BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD
APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16 I 17/03/71)
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997,
RD 665/1997, RD 773/1997 I RD
1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN
OBRES DE CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998
27/01/98)

(DOGC:

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

CASCOS NO METÁLICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificació: BOE: 25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5
modificació: BOE: 27/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificació: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES
FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificació: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificació: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA
AMONÍACO

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificació: BOE: 01/11/75
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V. PLEC DE CONDICIONS
1. Plec de clàusules administratives
1.1. Disposicions generals
Article 1. Objecte del Plec de Condicions
El present Plec de Condicions, com a part del Projecte bàsic-executiu de recuperació del Castell de Jorba (Fase
2), té per a finalitat regular l’execució de les obres fixant els nivells tècnics i la qualitat exigibles, precisant les
intervencions que corresponen, segons el contracte, als diferents agents de l’edificació, així com les relacions entre
tots ells i les seves corresponents obligacions per al compliment del contracte d’obra.
Article 2. Documents que defineixen les obres
Les obres són definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del projecte: Memòria, Plànols,
Amidaments i Pressupost.
Són documents contractuals els documents de Plànols, Plec de Condicions i Pressupost, que s’inclouen en el present
Projecte. Les dades incloses en la Memòria tenen caràcter merament informatiu.
Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d’allò projectat haurà de
posar-se en coneixement de la Direcció d’Obra per tal que l’aprovi, si s’escau, i redacti el projecte reformat
corresponent.
Article 3. Compatibilitats i relació entre els diversos documents
En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà el que
prescriu el Plec de Condicions.
El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haurà de ser executat com si
estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la Direcció d’Obra, la unitat d’obra estigui
suficientment definida i tingui preu en el contracte.
En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haurà de notificar-ho al
Director d’Obra, i aquest decidirà. En cap cas, el Contractista podrà resoldre directament, sense l’autorització
expressa del Director d’Obra. En qualsevol cas, les contradiccions, errors o omissions que siguin advertits en aquests
documents pel Director d’Obra o pel Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en l’Acta de comprovació
del replantejament.
Article 4. Documentació complementària
Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per a poder fixar un concurs o un
Contracte d’Escriptura.
Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la normativa de compliment
obligatori per a aquest tipus d’instal·lacions, tant en l’àmbit nacional, autonòmic com municipal, i també aquelles
que s’estableixin com obligatòries per a aquest projecte:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE)
Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)
Instrucció de formigó estructural (EHE)
Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats amb
elements prefabricats (EFHE)
Control de qualitat de l'edificació.
Norma de construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02)
Mesures mínimes d’accessibilitat en els edificis
Regulació de la subcontractació en el sector de la construcció
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis
Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials
Mesures de prevenció dels incendis forestals
Reglament d’instal·lacions petrolíferes (MI-IP) i instruccions tècniques complementàries
Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i instruccions tècniques
complementàries
Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i instruccions tècniques complementàries
Reglament d’aparells a pressió (MIE-AP) i instruccions tècniques complementàries
Reglament d’aparells elevadors i manutenció (MIE-AEM) i instruccions tècniques complementàries
Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)
Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques (MI IF) i instruccions tècniques
complementàries
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Llei de Prevenció de Riscos Laborals
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que impliquin
riscos, en particular dorsolumbars, als treballadors
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball
Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant el risc elèctric
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció
individual
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
Protecció als treballadors dels riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball
Protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats o que puguin derivar-se de
l’exposició a vibracions mecàniques
Llei de la intervenció integral de l’Administració ambiental
Reglament dels serveis públics de sanejament
Llei de protecció de l’ambient atmosfèric
Llei de Residus
Llei de protecció contra la contaminació acústica

En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes.

1.2. Disposicions facultatives
Epígraf I. Delimitació general de funcions tècniques
Article 5. Delimitació de funcions dels agents que intervenen
Els diferents agents que intervenen en el procés d’edificació (Promotor, Projectista, Constructor, Director d’Obra,
Director de l’Execució de l’Obra, Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, Entitats i Laboratoris
de Control de Qualitat de l’Edificació) compliran amb les obligacions i les funcions que els assigna la Llei
d’Ordenació de l’Edificació.
Epígraf II. Drets i deures del Contractista
Article 6. Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades
Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres objecte d’aquest Plec de
Condicions hauran d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades, i tenir la seva inscripció degudament
renovada.
Article 7. Verificació dels documents del Projecte
Abans del començament de les obres, el Contractista indicarà per escrit que la documentació aportada li permet
comprendre la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments corresponents.
Article 8. Pla de Seguretat i Salut
El Contractista, una vegada analitzat el Projecte d’execució que contingui, si s’escau, l’Estudi de Seguretat i Salut
o bé l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut a l’obra, perquè l’aprovi el tècnic que
assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant l’Execució de l’Obra.
Article 9. Projecte de control de qualitat
El Contractista tindrà a la seva disposició el projecte de control de qualitat, si fos necessari per a l’obra, en el que
s’especificaran les característiques i els requisits que hauran de complir els materials i unitats d’obra, i els criteris
per a la recepció dels materials, segons estiguin avalats o no per segells o marques de qualitat, assajos, anàlisis i
proves a realitzar, determinació de lots i altres paràmetres definits en el Projecte pel Projectista o en l’Obra pel
Director de l’Execució de l’Obra.
Article 10. Oficina en l’obra
El Contractista habilitarà en l’obra una oficina en la que, com a mínim, hi haurà una taula o un espai suficient
perquè es puguin desplegar i consultar els plànols. En aquesta oficina, el Contractista tindrà sempre a disposició
de la Direcció de l’Obra:
− el Projecte d’execució complet, inclosos els complements que pugui redactar el Director d’Obra
− la Llicència d’Obres
− el Llibre d’Ordres i assistències
− el Llibre d’Incidències
− el Llibre de Subcontractació
− el Pla de Seguretat i Salut
− el Projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si n’hi haguessin
− la normativa de seguretat i salut
− la documentació de les assegurances subscrites pel Contractista
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Article 11. Representació del Contractista. Cap d’Obra
El Contractista ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a representant seu a l’obra, el qual tindrà
el caràcter de Cap d’Obra, que tindrà suficient nivell tècnic i dedicació plena. El Cap d’Obra tindrà facultats per a
representar el Contractista i adoptar en tot moment les decisions que corresponguin a la Contracta.
Quan la importància de les obres ho aconselli, i així es consigni en el Plec de Clàusules Administratives, el
representant del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mitjà, segons els casos.
Article 12. Presència del Contractista en l’obra
El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de
treball i acompanyarà al Director de l’Obra i al Director de l’Execució de l’Obra, en les visites que facin a les obres,
posant-se a la seva disposició per a practicar els reconeixements que es considerin convenients i subministrantlos les dades necessàries per a la comprovació dels amidaments i de les liquidacions.
El Cap d’Obra no podrà estar absent, sense el consentiment de la Direcció Facultativa, i haurà de notificar quina
persona l’ha de representar en totes les funcions durant la seva absència. Quan no s’hagi efectuat la notificació
anterior, es consideraran vàlides les notificacions que s’efectuïn a la persona de major categoria tècnica dependents
de la Contracta que intervinguin en les obres o, en absència d’elles, les dipositades en la residència, designada com
oficial, de la Contracta en els documents del projecte, fins i tot en absència o negativa de rebut per part dels
dependents de la Contracta.
Article 13. Treballs no estipulats expressament
És obligació del Contractista executar els treballs que calgui per a la correcta execució i aspecte de les obres, tot i
que no estigui expressament determinat en els documents del Projecte, i sempre que ho disposi el Director d’Obra,
dins dels límits de possibilitats que el pressupost habiliti per a cada unitat d’obra i tipus d’execució.
En el cas que hi hagi manca d’especificació en el Plec de Condicions Particulars, s’entendrà que es requereix una
modificació del Projecte amb consentiment exprés de la Propietat qualsevol variació que suposi un increment de
preus d’alguna unitat d’obra per sobre del 20% o del total del pressupost per sobre del 10%.
Article 14. Obres accessòries
Es consideren obres accessòries aquelles que, atesa la seva natura, no poden ser previstes amb tots els detalls,
sinó és a mesura que avança l’execució dels treballs.
Les obres accessòries s’aniran construint així com es vagi coneixent la seva necessitat. Quan la seva importància ho
exigeixi es construiran en base als projectes addicionals que es redactin. En els casos de menor importància es duran
a terme conforme a la proposta que formuli el Director d’Obra.
Les obres necessàries accessòries se subjectaran a les mateixes condicions que regeixen per a obres semblants
en el contracte.
Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte
La interpretació tècnica dels documents del Projecte correspon al Director d’Obra. El Contractista està obligat a
sotmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o contradicció que sorgeixi durant l’execució de l’obra a causa del
Projecte o de circumstàncies alienes, sempre amb anticipació suficient en funció de la importància de l’assumpte.
El Contractista es farà responsable de qualsevol error de l’execució motivada per l’omissió d’aquesta obligació i
conseqüentment haurà de refer, a càrrec seu, els treballs que corresponguin a la correcta interpretació del Projecte.
Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols, les
ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, qui està obligat a tornar els originals
o les còpies signant l’apartat d’assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi
de la Direcció Facultativa.
Qualsevol reclamació del Contractista en contra de les disposicions preses pels membres de la Direcció d’Obra
s’haurà de dirigir, en el termini de 3 dies, contra qui l’hagi dictada, qui haurà de donar al Contractista el corresponent
justificant de recepció, si el Contractista així ho sol·licita.
Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa del projecte
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direcció Facultativa, només
podrà presentar-les, a través del Director d’Obra, davant la Propietat, si són d’ordre econòmic i d’acord amb les
condicions estipulades en els plecs de condicions corresponents.
Contra les disposicions d’ordre tècnic de la Direcció Facultativa no s’admetrà cap reclamació, podent salvar la seva
responsabilitat el Contractista, si així ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida al Director d’Obra, el
qual podrà limitar la seva resposta al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de
reclamacions.
Article 17. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel Director d’Obra
El Contractista no podrà recusar al personal nomenat pel Director d’Obra, ni demanar que per part de la Propietat
es designin a altres facultatius per als reconeixements i amidaments.
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Quan el Contractista es cregui perjudicat per la tasca d’aquest personal, procedirà segons allò establert en l’article
precedent, però sense que per aquesta causa es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.
Article 18. Personal de l’obra
El Contractista destinarà a l’obra la quantitat de treballadors, de reconeguda aptitud i experiència, que calgui per
al volum i tipologia dels treballs a executar. El Contractista haurà de complir amb els requisits de qualitat en
l’ocupació per a les empreses contractistes i subcontractistes que s’indiquen en el Reial Decret 1109/2007, de 24
d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector
de la Construcció.
El fet d’’incomplir aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons
la tipologia dels treballs, facultarà al Director de l’Obra per a ordenar l’aturada de les obres sense cap dret a
reclamació, fins que s’hagi solucionat la deficiència.
Article 19. Faltes del personal de l’obra
El Contractista està obligat a separar de l’obra aquell personal que, a criteri de la Direcció Facultativa, no compleixi
amb les seves obligacions laborals, treballi defectuosament per manca de coneixements o actuï de mala fe.
Article 20. Subcontractes
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres Contractistes, amb subjecció a allò estipulat
en el Plec de Condicions particulars i a la Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció, i
sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra.
Article 21. Subministrament dels materials
El Contractista aportarà a l’obra tots els materials necessaris per a la construcció. La Propietat es reserva el dret
de portar a l’obra aquells materials o unitats que cregui que beneficien la qualitat de l’obra contractada i amb preus
d’acord o iguals als del pressupost acceptat.
Article 22. Responsabilitats del Contractista
El Contractista serà el responsable davant la Propietat dels actes i/o omissions de tots els empleats si són
subcontractats, i dels agents i empleats d’aquests o qualsevol persona que realitzi algun dels treballs que hagi
contractat.
En conseqüència, el Contractista serà l’únic responsable i no tindrà dret a cap indemnització per l’augment de
l’import que pugui ocasionar-li, ni per les maniobres equivocades que cometés durant la construcció. També serà
responsable, davant dels tribunals dels accidents laborals, que per inexperiència o negligència es produïssin i
s’atindrà a les disposicions de la Policia i a les lleis comunes sobre aquesta matèria.
El Contractista ha d’estudiar i comparar amb cura els documents de la Contracta i ha d’advertir immediatament a
la Direcció Facultativa de qualsevol error o omissió que hi hagi. A més, no realitzarà cap treball sense els
corresponents plànols, especificacions o ordres concretes.
El Contractista ha de portar a terme tots els treballs d’execució de l’obra, amb els millors coneixements, experiència,
destresa i atenció. Ell assumeix tota la responsabilitat dels mitjans de construcció emprats, mètodes i tècniques
seguides, seqüències i procediments usats i de la coordinació de totes les parts de l’obra.
El Contractista té l’obligació de complir totes les ordres verbals o escrites que emeti la Direcció Facultativa. Si a
criteri del Director d’Obra hi hagués alguna part de l’obra mal executada, el Contractista tindrà l’obligació
d’enderrocar-la i fer-la de nou les vegades que siguin necessàries fins que aconsegueixi l’aprovació del Director
d’Obra, sense que tingui dret a cap indemnització, fins i tot si les males condicions de les obres s’haguessin
percebut després de la recepció.
El Contractista complirà amb totes les lleis, ordenances, regulacions emanades de les Autoritats Públiques
relacionades amb l’execució de l’obra i ho notificarà a la Direcció Facultativa. Si el Contractista observa que algun
dels documents de Contracta està en contradicció amb algun d’aquests aspectes, ho notificarà ràpidament a la
Direcció Facultativa perquè procedeixi a la correcció. Si el Contractista executa algun treball bo i coneixent que
aquest es contradiu amb les lleis, ordenances i regulacions, sense haver-ho notificat a la Direcció Facultativa,
assumirà tota la responsabilitat i haurà de fer-se’n càrrec dels imports que se’n derivin.
Article 23. Desperfectes en les propietats veïnes
Si el Contractista ocasionés algun desperfecte en les propietats veïnes, haurà de restaurar-les i deixar-les en l’estat
que tenien en el començament de l’obra, fent-se càrrec de l’import.
El Contractista adoptarà totes les mesures que cregui necessàries per tal d’evitar caigudes d’operaris,
despreniments d’eines i materials que puguin ferir o matar alguna persona o animal.
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Epígraf III. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de l’edificació
Article 24. Danys materials
Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l’edificació respondran davant la Propietat dels
següents danys materials ocasionats en l’edifici dintre dels terminis indicats, comptats des de la data de recepció
de l’obra, sense reserves o des de la solució d’aquestes:
a) durant 10 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que afectin als elements
estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici
b) durant 3 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes dels elements constructius
o de les instal·lacions que ocasionin l’incompliment dels requisits d’habitabilitat fixats en l’article 3 de la
LOE
c) durant 1 any, dels danys materials per vicis o defectes d’execució que afectin a elements d’acabat de
les obres dins del termini d’1 any
Article 25. Responsabilitat civil
La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o omissions propis, com
per actes o omissions de persones per les que s’hagi de respondre.
No obstant això, quan es pugui individualitzar la causa dels danys materials o quedar degudament provada la
concurrència de culpes sense que es pugui detallar el grau d’intervenció de cada agent en el dany produït, la
responsabilitat s’exigirà solidàriament.
Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d’un Projectista, aquests mateixos respondran
solidàriament. Els projectistes que contractin els càlculs, estudis, dictàmens o informes d’altres professionals seran
directament responsables dels danys que puguin derivar-se de la seva insuficiència, incorrecció o inexactitud,
sense perjudici de la repetició que poguessin exercir contra els seus autores.
El Contractista respondrà directament de los danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes derivats de la
imperícia, manca de capacitat professional o tècnica, negligència o incompliment de les obligacions atribuïdes al
cap d’obra i a la resta de persones físiques o jurídiques que depenguin d’ell.
Quan el Contractista subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques l’execució de determinades parts o
instal·lacions de l’obra, serà directament responsable dels danys materials per vicis o defectes de la seva execució,
sense perjudici de la repetició que es pugui produir.
El Director d’Obra i el Director de l’Execució de l’Obra que signin el certificat final d’obra seran responsables de la
veracitat i exactitud d’aquest document.
Qui accepti la direcció d’una obra el Projecte de la qual no l’hagi elaborat ell mateix, assumirà les responsabilitats
derivades de les omissions, deficiències o imperfeccions del projecte, sense perjudici de la repetició que li pogués
correspondre davant el Projectista.
Quan la Direcció d’Obra es contracti de manera conjunta a més d’un tècnic, tots ells respondran solidàriament
sense perjudici de la distribució que entre ells correspongui.
Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de l’edificació, si es
prova que van ser ocasionats de forma fortuïta, per força major, un acte d’un tercer o pel propi perjudicat pel dany.
Epígraf IV. Règim i organització de les obres
Article 26. Direcció
La interpretació tècnica del Projecte correspon al Director d’Obra, a qui el Contractista ha d’obeir sempre.
Tota l’obra executada que, a criteri del Director d’Obra sigui defectuosa o no estigui d’acord amb les condicions
d’aquest Plec, serà enderrocada i reconstruïda pel Contractista sense que pugui servir-li l’excusa que el Director
d’Obra hagi examinat la construcció ni que hagi estat abonada en liquidacions parcials.
Article 27. Modificacions
El Director d’Obra està facultat per a introduir modificacions, d’acord amb el seu criteri, durant la construcció de
qualsevol unitat d’obra, sempre que es compleixin les condicions tècniques referides en el Projecte i de manera
que no origini canvis en l’import total de l’obra.
El Contractista està obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de modificacions del Projecte, tant
si suposa un augment o una disminució o variació de l’import, sempre i quan aquest no alteri, per excés o per
defecte, el 10% del valor contractat.
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Article 28. Llibre d’Ordres i Assistències
El Contractista disposarà, a l’obra, d’un Llibre d’Ordres i Assistències en el qual s’anotaran totes aquelles ordres
que la Direcció Facultativa cregui oportú donar-li a través del Cap de l’Obra o d’una persona responsable, sense
perjudici de les que li lliurin per ofici quan calgui, sota de les quals signarà com a senyal d’estar-ne assabentat.
En aquest Llibre d’Ordres i Assistències s’indicarà, quan procedeixi, els extrems següents:
a) les operacions administratives relatives a l’execució o a la regularització del contracte; notificacions de
tota mena de documents (obres de servei, dissenys, modificacions, etc.)
b) els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a l’obra
c) les recepcions dels materials
d) les incidències de detalls que siguin d’interès des del punt de vista de la qualitat ulterior dels treballs,
del càlcul de preus, del cost, de la duració real dels treballs, etc.
i) el desenvolupament de l’obra
f) les incidències de l’obra susceptibles d’originar reclamacions per part del Contractista
El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista com les que figuren en
el Plec de Condicions.
Article 29. Llibre d’Incidències
Sota la responsabilitat del tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució
de les obres, existirà a l’obra un Llibre d’Incidències a disposició de la Direcció Facultativa, Contractistes,
Subcontractistes, treballadors autònoms, representants dels treballadors i persones o organismes competents en
matèria de seguretat i salut en el treball, els quals podran realitzar anotacions en l’esmentat llibre. Efectuada
qualsevol anotació, el Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució o quan no sigui necessària la designació
de Coordinador, la Direcció Facultativa, ho hauran de notificar al Contractista afectat i als representants dels seus
treballadors. Si l’anotació es refereix a qualsevol incompliment de les advertències o observacions prèviament
anotades, o bé si hi ha un risc greu i imminent per a la seguretat dels treballadors que obligui a aturar els treballs,
es comunicarà a l’autoritat laboral competent en un termini de vint-i-quatre hores.

Article 30. Llibre de Subcontractació
El Contractista ha de disposar de Llibre de Subcontractació i conservar-lo a l’obra. En aquest llibre, el Contractista
hi ha de reflectir, per ordre cronològic des del començament dels treballs, i amb anterioritat al començament
d’aquests, totes i cada una de les subcontractacions realitzades en l’obra amb empreses subcontractistes i
treballadors autònoms, amb la informació que fixa la Llei de la Subcontractació en el Sector de la Construcció.
Cada nova subcontractació haurà de ser comunicada pel Subcontractista al Coordinador de Seguretat i Salut
durant l’execució de les obres i als representants dels treballadors de les diferents empreses que ja figurin en el
Llibre de Subcontractació.
Article 31. Accessos i entorn de l’obra
El Contractista disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, el tancament d’aquesta i el seu manteniment
durant l’execució de l’obra, podent exigir-ne la seva modificació o millora la Direcció Facultativa.
Article 32. Replantejament
El Contractista començarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant les referències principals que
mantindrà com a base de posteriors replantejaments parcials. Totes les opcions i mitjans auxiliars que es necessitin
per als replantejaments aniran a compte del Contractista, la qual cosa no li donarà dret a cap reclamació.
El Contractista sotmetrà el replantejament a l’aprovació de la Direcció Facultativa. Una vegada aquesta hagi donat
el seu vist-i-plau, prepararà l’acta replantejament, la qual anirà acompanyada d’un plànol, i que haurà de ser
aprovada per la Direcció d’Obra. És responsabilitat del Contractista l’omissió d’aquest tràmit.
El Contractista es farà càrrec de les estaques, senyals i referències que es deixin en el terreny com a conseqüència
del replantejament, responsabilitzant-se que ningú les sostregui o canviï de lloc, així com de reposar els senyals
desapareguts.
Article 33. Inici i ritme d’execució dels treballs
El Contractista començarà les obres amb el termini fixat en el Plec de Condicions particulars, desenvolupant-les
de la forma necessària perquè els treballs s’executin dins dels terminis parcials fixats i, en conseqüència, l’execució
total s’efectuï dins el termini exigit en el contracte.
El Contractista ha de comunicar, obligatòriament i per escrit, a la Direcció d’Obra la data de començament dels
treballs amb un mínim de 3 dies d’antelació.
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El Director d’Obra indicarà en el Llibre d’Ordres i Assistències els dies amb inclemència atmosfèrica o amb altres
circumstàncies de força major que comporten un període d’inactivitat que pot afectar els terminis d’execució.
L’incompliment per part del Contractista dels terminis parcials o finals, fixats en el programa d’obra, faculta a la
Propietat l’aplicació de les penalitzacions previstes en el present Plec de Condicions.
En el pla de treball per al Contractista es consignarà, a efectes del termini parcial, les unitats d’obra a realitzar dins
de cada termini, valorades als preus del Projecte. Igualment hi constarà la maquinària i mitjans auxiliars que el
Contractista es comprometi a utilitzar en l’execució dels treballs. Un cop aprovat el pla, aquesta maquinària serà
adscrita de manera fixa i permanent a l’obra i no es podrà retirar sense l’autorització expressa de la Direcció
Facultativa. El compromís de la presència d’aquesta maquinària no expira en l’execució de la unitat d’obra per a la
que hagi estat necessària, sinó que finalitza al termini dels treballs. Per tant, és necessari sol·licitar la corresponent
autorització per a retirar una màquina adscrita a l’obra malgrat que en aquest moment estigui inactiva o no es
prevegi la seva utilització més endavant.
De la mateixa manera, el Contractista haurà d’augmentar els mitjans auxiliars proposats i el personal tècnic sempre
que el Director d’Obra comprovi que és necessari per al desenvolupament de les obres en el termini previst. Si en
el transcurs dels treballs alguna màquina s’avariés, el Contractista té l’obligació de fer-la arranjar tot seguit o
substituir-la per una altra d’anàlogues característiques. Les avaries mecàniques no suposaran pròrrogues ni
demores en el compliment dels terminis establerts.
Article 34. Ordre d’execució dels treballs
La determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells casos en els que, per
circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció d’Obra estimi convenient la seva variació.
Article 35. Facilitats per a altres contractistes
D’acord amb allò que resolgui la Direcció d’Obra, el Contractista general haurà de donar totes les facilitats
raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a la resta de contractistes que intervinguin en
l’obra. Tot això sense perjudici de les compensacions econòmiques que hi pugui haver entre contractistes per
utilització de mitjans auxiliars o subministraments d’energia o altres conceptes. En el cas de litigi, els contractistes
acataran el que resolgui la Direcció d’Obra.
Article 36. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major
Quan sigui necessari ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident, no s’interrompran els treballs
sinó que es continuaran segons les instruccions donades pel Director d’Obra mentre es formula o tramita el projecte
reformat.
El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i materials el que la Direcció d’Obra disposi per a
estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de
moment aquest servei, l’import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d’acord
amb el que s’acordi.
Article 37. Pròrroga per causa de força major
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar les obres,
hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga
proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe favorable del Director d’Obra. El Contractista haurà
d’exposar, en escrit dirigit al Director d’Obra, la causa que impedeix l’execució dels treballs i el retard que
comportaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que sol·licita.
Article 38. Responsabilitat de la Direcció d’Obra en el retard de l’execució de l’obra
El Contractista no es podrà excusar de no haver complert els terminis d’execució estipulats, al·legant com a causa
la manca de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, excepte si havent-ho demanat per escrit no se li haguessin
proporcionat.
Article 39. Condicions generals d’execució dels treballs
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions d’aquest que hagin estat
aprovades i a les ordres que, sota la seva responsabilitat i per escrit, hagin entregat al Contractista el Director d’Obra
o el Director d’Execució de l’Obra, dintre de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat en
l’article 13 (treballs no estipulats expressament).
Article 40. Profunditat dels fonaments
Atesa la naturalesa de la fonamentació, les cotes de profunditat que consten en el Projecte no són, sinó una dada
aproximada que pot confirmar-se o modificar-se totalment o parcial segons la natura del terreny, canvi que el
Contractista, haurà d’assumir sense modificar l’import que en resulti.
Article 41. Mitjans auxiliars
Aniran a compte del Contractista tots els mitjans i màquines auxiliars que siguin necessaris per a la correcta
execució de l’obra, el manteniment d’un bon aspecte i per a evitar accidents previsibles en funció de l’estat de
l’obra i d’acord amb la normativa de protecció laboral vigent.
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Article 42. Conservació de les obres
És obligació del Contractista la conservació en perfecte estat de les unitats d’obra realitzades fins a la data de la
recepció per part de la Propietat i corrent al seu càrrec les despeses que se’n derivin.
Article 43. Documentació d’obres ocultes
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults al finalitzar l’execució, s’aixecaran plànols precisos
per a que quedin perfectament definits. Aquests documents es realitzaran per triplicat, entregant-ne un al Director
d’Obra, un altre al Contractista i l’últim a la Propietat. Aquests plànols, que han d’estar suficientment afitats, es
consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments.
Article 44. Obres defectuoses
La Direcció Facultativa podrà acceptar o rebutjar les unitats d’obra que no s’ajustin al que s’especifica en el Projecte
o en el Plec de Condicions, ja sigui per una mala execució o per una deficient qualitat dels materials o aparells
utilitzats. En el primer cas, tenint en compte les diferències, el Director d’Obra fixarà un preu just, que el Contractista
està obligat a acceptar. En cas de rebuig, es reconstruirà a compte del Contractista la part mal executada sense
que aquest fet sigui motiu de reclamació econòmica o d’ampliació del termini d’execució.
Article 45. Obres i vicis ocults
Si el Director d’Obra tingués raons fonamentades per a creure en l’existència de vicis ocults de construcció en les
obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció, les demolicions que cregui
necessàries per a reconèixer els treballs que suposi defectuosos.
Les despeses de la demolició i de la reconstrucció que s’ocasionin, seran a compte del Contractista, sempre que els
vicis existeixin realment. En cas contrari, aquestes despeses aniran a càrrec del propietari.
Article 46. Materials no utilitzables o defectuosos
No es procedirà a la utilització i col·locació de materials i aparells sense que abans siguin examinats i acceptats pel
Director de l’Execució de l’Obra, en els termes que prescriu el Plec de Condicions Tècniques Particulars.
El Contractista haurà de disposar de les mostres i models necessaris, per a efectuar-hi les comprovacions, els assaigs
o les proves preceptuades en el Plec de Condicions Tècniques Particulars.
Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament preparats, el Director
d’Execució de l’Obra donarà l’ordre al Contractista perquè els reemplaci per altres que s’ajustin a les condicions
requerides o, a falta d’aquests, a les ordres del Director d’Obra.
Article 47. Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaigs
Totes les despeses originades per les anàlisis, proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l’execució
de les obres seran a càrrec del Contractista.
Tot assaig que no hagi estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s’haurà de repetir, amb càrrec al Contractista.
Article 48. Neteja de les obres
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer
desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots
els treballs que siguin necessaris perquè l’obra tingui un bon aspecte. Si el Contractista no ho complís, la Propietat
pot fer-ho a càrrec d’aquest.
Article 49. Obres sense prescripcions
En l’execució de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades explícitament en aquest
Plec ni en la resta de documentació del Projecte, el Contractista s’atindrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti
la Direcció Facultativa i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció.

Epígraf V. Recepcions i liquidacions
Article 50. Proves abans de la recepció
Abans de tenir lloc la recepció, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres a proves de resistència,
estabilitat i impermeabilitat d’acord amb el programa de la Direcció Facultativa. Els assentaments, accidents,
avaries o danys que es produeixin en aquestes proves a causa d’una construcció deficient o per manca de
precaució, seran a càrrec del Contractista, únic responsable de les mateixes.
Article 51. Recepció de les obres
La recepció de les obres tindrà lloc dins dels 30 dies següents a la data de finalització de les mateixes, acreditada
en el certificat final d’obra.
Per a procedir a la recepció de les obres serà necessària l’assistència del Propietari, de la Direcció Facultativa i del
Contractista o el seu representant degudament autoritzat. Després de realitzar un escrupolós reconeixement i si l’obra
estigués d’acord amb les condicions d’aquest Plec, s’aixecarà un acta de recepció per duplicat, a la que s’adjuntaran
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els documents justificants de la liquidació final. Una de les actes quedarà en poder de la Propietat i l’altra s’entregarà
al Contractista.
Si les obres es troben en bon estat i han estat executades segons les condicions establertes, es consideraran rebudes
sense reserves.
Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes amb reserves. Aquest fet es farà constar
explícitament en l’acta de recepció, en la que s’especificaran les instruccions del Director d’Obra al Contractista per a
solucionar els defectes observats i es fixarà un termini per a esmenar-los. Una vegada vençut aquest termini,
s’efectuarà un nou reconeixement en idèntiques condicions, amb la finalitat de procedir a la recepció de l’obra. Si en
el nou reconeixement resultés que encara hi ha els defectes identificats prèviament, es declararà rescindida la
contracta amb pèrdua de fiança, a no ser que la Propietat cregui oportú concedir un nou termini.
Article 52. Documentació final
El Director d’Obra, assistit pel Contractista i els tècnics que hagin intervingut en l’obra, redactarà la documentació final
de les obres, que es facilitarà a la Propietat.
La documentació final d’obra, d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, estarà constituïda per la documentació del
seguiment de l’obra, la documentació de control de l’obra i el certificat final d’obra.
Aquesta documentació final s’adjuntarà a l’acta de recepció, amb la relació identificativa dels agents que han
intervingut durant el procés d’edificació, així com les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves
instal·lacions. Aquesta documentació constituirà el llibre de l’edifici.
Article 53. Termini de garantia
Des de la data en què es realitza la recepció de les obres, es comença a comptar el termini de garantia, que serà d’un
any. Durant aquest període, el Contractista es farà càrrec de totes aquelles reparacions de desperfectes imputables
a defectes i vicis ocults.
Article 54. Conservació dels treballs durant el termini de garantia
La conservació i vigilància de les obres durant el termini de garantia aniran a càrrec del Contractista, sense que
aquesta circumstància faci modificar les altres obligacions i el termini de garantia.
Si l’edifici fos ocupat o utilitzat abans de finalitzar el termini de garantia, aniran a càrrec de la Propietat les neteges
i reparacions causades per l’ús i a càrrec del Contractista les reparacions per vicis d’obra o per defectes en les
instal·lacions.
Article 55. Conservació dels treballs amb contracta rescindida
Si el contracte d’execució es rescindís, el Contractista està obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de
Condicions particulars, tota la maquinària, material i mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes que tingués
concertats i a deixar l’obra en condicions de ser represa per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb els tràmits fixats en aquest Plec de Condicions, moment
en què començarà a comptar el termini de garantia.
Article 56. Caràcter provisional de les liquidacions parcials
Les liquidacions parcials són documents provisionals ja que estan subjectes a les certificacions i modificacions que
resultin de la liquidació final, per la qual cosa no suposen l’aprovació ni recepció de les unitats d’obra que
comprenen.
La Propietat es reserva, en tot moment i especialment al fers efectives les liquidacions parcials, el dret a comprovar
que el Contractista ha complert els compromisos referents al pagament de nòmines i materials invertits en l’obra.
A tal efecte, el Contractista haurà de presentar els comprovants que se li exigeixin.
Article 57. Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l’obra
Una vegada rebudes les obres, el Director d’Execució de l’Obra efectuarà el seu amidament definitiu, per a la qual
cosa comptarà amb l’assistència del Contractista o del seu representant. S’estendrà la corresponent certificació
per triplicat la qual, una vegada aprovada pel Director d’Obra, servirà perquè la Propietat aboni el saldo resultant,
descomptant la quantitat retinguda en concepte de fiança.
Article 58. Liquidació final
Un cop acabades les obres, es realitzarà la liquidació final que inclourà l’import de les unitats d’obra realitzades i
les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre i quan hagin la seva execució i preus hagin estat aprovats
prèviament per la Direcció d’Obra. El Contractista no tindrà dret a formular reclamacions per augments d’obra que
no estiguessin autoritzats per escrit per la Propietat, amb el vist-i-plau del Director d’Obra.
Article 59. Liquidació en cas de rescissió
En cas de rescissió del contracte, la liquidació es farà mitjançant un contracte liquidatari, que es redactarà d’acord
amb les dues parts, i que inclourà l’import de les unitats d’obra realitzades fins a la data de rescissió.
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Epígraf VI. Facultats de la direcció d’obra
Article 60. Facultats de la Direcció d’Obra
A més de totes les facultats particulars, que corresponen al Director d’Obra i que s’han especificat en els articles
anteriors, és missió específica seva efectuar la direcció i vigilància dels treballs que es realitzin en les obres,
directament o per mitjà dels seus representants tècnics, els quals tindran autoritat tècnica legal, completa i indiscutible,
fins i tot en allò no previst específicament en el present Plec de Condicions, sobre les persones i coses situades en
l’obra i en relació amb els treballs que per a l’execució dels edificis i obres annexes es duguin a terme, podent fins i
tot, però amb causa justificada, recusar al Contractista, si considera que adoptar aquesta resolució és útil i necessari
per a la correcta marxa de l’obra.

1.3. Disposicions econòmiques
Epígraf I. Base fonamental
Article 61. Base fonamental
Com a base fonamental de les Disposicions Econòmiques del Plec de Condicions Administratives, s’estableix el
principi que el Contractista ha de percebre l’import de tots els treballs executats, sempre que aquests s’hagin dut a
terme d’acord al Projecte i condicions generals i particulars que regeixin la construcció de l’edifici i obra annexa
contractada.
Epígraf II. Garanties de compliment i fiança
Article 62. Garanties
El Director d’Obra podrà exigir al Contractista la presentació de referències d’altres entitats o persones per tal
d’assabentar-se si aquest reuneix totes les condicions requerides per al correcte compliment del contracte. En el
cas de ser sol·licitades, el Contractista haurà de presentar aquestes referències abans de la signatura del
contracte.
Article 63. Fiança
La fiança exigida al Contractista per a garantir el compliment del contracte s’establirà prèviament entre el Director
de l’obra i el Contractista entre una de les següents:
a)

dipòsit previ, en metàl·lic, valors o aval bancari, del 10% del pressupost de l’obra contractada.

b)

descomptes del 10% aplicats sobre l’import de cada certificació abonada al Contractista.

c)

dipòsit del 5% del pressupost de l’obra contractada, més deduccions del 5% aplicades a l’import de
cada certificació abonada al Contractista.

Article 64. Execució de treballs amb càrrec a la fiança
Si el Contractista es negués a fer, per compte pròpia, els treballs necessaris per a enllestir l’obra en les condicions
contractades, el Director de l’Obra, en nom i representació del Propietari, les manarà executar a un tercer o
directament per a administració i abonarà el seu import amb la fiança dipositada, sense prejudici de les accions
legals a que tingui dret el Propietari en el cas de que la fiança no cobrís l’import de les despeses efectuades en les
unitats d’obra que no fossin admissibles.
Article 65. Devolució de la fiança
La fiança dipositada serà retornada al Contractista en un termini no superior a 15 dies, una vegada signada l’acta de
recepció de l’obra, sempre i quan el Contractista acrediti que no existeix cap reclamació en contra seu per danys i
perjudicis que siguin de la seva responsabilitat, per deutes de jornals o materials o per indemnitzacions derivades
d’accidents ocorreguts en el treball o per altres causes.
Article 66. Devolució de la fiança en el cas de que s’efectuïn recepcions parcials
El Contractista tindrà dret a que se li retorni la part proporcional de la fiança si la Propietat, amb el vist-i-plau del
Director d’Obra, accedís a efectuar recepcions parcials de l’obra.

Epígraf III. Preus i revisions
Article 67. Despeses
Anirà a compte del Contractista el pagament de les nòmines, materials i eines, i de totes les despeses que s’originin
fins a la finalització i lliurament de les obres.
No hi haurà cap alteració de la qualitat estipulada, en concepte d’ajustament de les obres, encara que durant la
realització es produeixin modificacions dels preus dels materials o jornals, sempre que per disposició oficial no
representi un excés superior al 5% de l’import de l’obra, pendent de realitzar aleshores.
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Article 68. Obres de millora o ampliació
Si s’introduïssin millores en l’obra, sense augmentar la quantitat total del pressupost, el Contractista estarà obligat
a executar-la amb la baixa proporcional.
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del pressupost, el
Contractista està obligat a executar-la amb la baixa proporcional.
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del pressupost, el
Contractista estarà obligat també a la seva execució, sempre que la valoració s’ordeni per escrit i vagi amb el visti-plau del Director de l’Obra.
Article 69. Preus unitaris
En els preus unitaris corresponents s’inclouran els costos directes, els costos indirectes, les despeses generals i
el benefici industrial.
Article 70. Preus contradictoris
Si s’haguessin d’introduir noves unitats d’obra o canvis de qualitat en les unitats d’obra projectades o bé es produís
algun cas excepcional o imprevist en què fos necessari la designació de preus contradictoris entre la Propietat i el
Contractista, aquests preus els fixarà el Director d’Obra i hauran de ser acceptats pel Contractista.
Si no hi hagués acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d’Obra i el Contractista abans de
començar l’execució dels treballs. Si no fos possible arribar a un acord, el Director d’Obra proposarà a la Propietat
que adopti la resolució que cregui convenient, que podrà ser aprovatòria del preu exigit pel Contractista o bé, la
segregació de l’obra o instal·lació nova, per a ser executada per administració o per un altre adjudicatari diferent.
Article 71. Revisió de preus
Quan les obres es contractin a compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus contractats. No obstant això, en
períodes en el que hi hagi increments importants en els preus de les nòmines i les seves cargues socials, o en la dels
materials i transports, s’admetrà que es puguin revisar els preus contractats.
Tan bon punt tingui lloc qualsevol augment de preus, el Contractista pot sol·licitar al Propietari una revisió de preus a
l’alça. Totes dues parts acordaran el nou preu unitari abans d’iniciar o de continuar l’execució de la unitat d’obra on
intervingui l’element el preu en el mercat del qual ha augmentat, així com la data a partir de la qual s’aplicarà el preu
revisat i elevat, per a la qual cosa es tindrà en compte, quan s’escaigui, l’aplec de materials d’obra, en el cas de que
estiguessin totalment o parcial abonats per la Propietari.
Si la Propietat o el Director d’Obra en el seu nom, no estigués d’acord amb els nous preus que el Contractista percep
com a normals en el mercat, el Director d’Obra tindrà la facultat de proposar al Contractista, i aquest té l’obligació
d’acceptar-los.
Si es produeix una baixada de preus, el Director d’Obra concertarà entre Propietat i Contractista la baixa a realitzar
en els preus unitaris vigents en l’obra, en equitat amb l'experimentada per a qualsevol dels elements constitutius de
la unitat d’obra i la data en què començaran a regir els preus revisats.
Article 72. Reclamacions d’augment de preus
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació, no podrà, sota pretext
d’error i omissió, reclamar un augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveix de
base per a l’execució de les obres.
Tampoc s’admetrà cap reclamació del Contractista fonamentada en indicacions que, sobre les obres, es facin en la
Memòria, ja que aquest document no serveix de base a la Contractació.
Les errors materials o aritmètics en les unitats d’obra o en el seu import, es corregiran en el moment en què s’observin,
però no es tindran en compte a efectes de la rescissió del contracte, assenyalats en el Plec de Clàusules
Administratives, sinó en el cas de que el Director d’Obra o el Contractista els haguessin fet notar dins del termini de
quatre mesos comptats des de la data d’adjudicació. Les equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional
feta en la Contractació, respecte de l'import del pressupost que ha de servir de base a la mateixa, ja que aquesta
baixa es fixarà sempre per la relació entre les xifres d’aquest pressupost, abans de les correccions i la quantitat
ofertada.
Article 73. Aplec de materials
El Contractista queda obligat a executar els aplecs de materials o maquinària que la Propietat ordeni per escrit.
Els materials aplegats, una vegada abonats per la Propietat, són propietat d’aquest, però el Contractista es
responsabilitza de la seva custòdia i conservació.
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Epígraf IV. Amidaments i valoracions dels treballs
Article 74. Amidament de l’obra
L’amidament de les obres concloses es farà segons el tipus d’unitat fixada en el corresponent pressupost.
Article 75. Amidaments parcials i totals
Els amidaments parcials es verificaran en presència del Contractista .
Els amidaments finals es faran quan s’hagi enllestit l’obra, amb l’assistència del Contractista.
Es redactarà una acta de verificació dels amidaments parcials i totals en què es farà constar la conformitat del
Contractista o la del seu representant. En cas de disconformitat, el Contractista exposarà resumidament i amb
reserva d’ampliar-les, les seves al·legacions.
Els amidaments totals o parcials correspondran a les unitats d’obra completament enllestides, de manera que el
Contractista no tindrà en compte les diferències que resultin entre les mesures reals i les del Projecte.
Article 76. Elements compresos en el pressupost
En fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el Pressupost, s’ha tingut en compte l’import de tots els elements
referits als mitjans auxiliars de la construcció, així com tota mena d’indemnitzacions, impostos, multes o pagaments
que s’hagin de fer per a qualsevol concepte, amb els que es trobin gravats els materials o les obres per l’Estat,
Comunitat Autònoma, Comarca o Municipi. Per aquest motiu, no s’abonarà al Contractista cap import al respecte.
Els preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessoris i operacions necessàries per tal de deixar
l’obra completament enllestida.
Article 77. Valoració de les obres
La valoració s’haurà d’obtenir aplicant a les diverses unitats d’obra el preu que tingués assignat en el Pressupost,
afegint-hi els percentatges corresponents a imprevistos i al benefici industrial, i descomptant-hi el percentatge
corresponent a la baixa de la subhasta feta pel Contractista.
Article 78. Valoració d’obres incompletes
Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s’aplicaran els preus del pressupost,
sense que es pugui pretendre fer la valoració de la unitat d’obra fraccionant-la de manera diferent a la fixada en els
quadres de descomposició de preus indicats en el Quadre de Preus número 2.
En cap cas el Contractista tindrà dret a cap reclamació, fundada en la insuficiència, error o omissió dels preus dels
quadres de preus, o en omissions de qualsevol dels elements que constitueix els preus referits. El Contractista
tampoc no podrà reclamar al·legant que l’obra executada és major o menor que la projectada.
Article 79. Altres obres
Els preus de les unitats d’obra que s’executin per ordre del Director d’Obra i que no estaven inclosos en el Quadre
de Preus, es valoraran conjuntament entre el Director d’Obra i el Contractista, estenent-se per duplicat l’acta
corresponent. Si no s’arribés a cap acord, el Director d’Obra podrà fer executar aquestes unitats de la manera que
cregui convenient.
La fixació del preu s’haurà d’acordar abans que s’executi l’obra afectada, però si per qualsevol motiu aquesta ja
s’hagués executat, el Contractista estarà obligat a acceptar el preu determinat pel Director d’Obra.
Article 80. Valoració d’unitats no contemplades en aquest Plec
La valoració de les obres no contemplades en aquest Plec es realitzarà aplicant a cada una d’elles la mesura que es
consideri més apropiada, en la forma i condicions que el Director d’Obra consideri justes, multiplicant el resultat final
pel seu preu corresponent.
Article 81. Errors en el pressupost
El Contractista ha d’haver estudiat detalladament els documents del Projecte, de manera que si no ha fet cap
observació sobre possibles errors o equivocacions que afectin els amidaments i als preus, no tindrà dret a cap
reclamació si l’obra es realitza d’acord amb el Projecte i conté més unitats d’obra que les previstes. Si
contràriament, el nombre d’unitats d’obra fos inferior, es descomptaran del Pressupost.
Article 82. Resolució respecte a les reclamacions del Contractista
El Director d’Obra remetrà, amb la pertinent certificació, les reclamacions valorades en l’article anterior, amb les
que hagués fet el Contractista com a reclamació, acompanyant-hi un informe.
La Propietat acceptarà o desestimarà aquestes reclamacions, segons ho cregui pertinent en justícia i després de
reconèixer les obres, si es cregués convenient.
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Article 83. Pagament de les obres
El Propietari efectuarà els pagaments en els terminis prèviament establerts. L’import dels pagaments correspondrà al
de les Certificacions d’obra expedides pel Director d’Obra.
Article 84. Suspensió dels treballs
El Propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d’abonar al Contractista els treballs realitzats, els materials
acumulats realment necessaris per a l’obra fins a la data de suspensió.
En cap cas podrà el Contractista, al·legant retards en els pagaments, suspendre treballs ni executar-los a menor ritme
del que els hi correspongui, segons el termini en què han d’acabar-se.
Article 85. Millores d’obres lliurement executades
Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Director d’Obra, utilitzi materials de major qualitat, grandària o
preu, o bé introdueixi modificacions en l’obra sense que li hagin estat demanades, o qualsevol altra modificació
que a criteri del Director d’Obra sigui beneficiosa, només tindrà dret a que se li pagui el que li correspondria en el
cas d’haver construït l’obra amb estricta subjecció a allò projectat i contractat.

Epígraf V. Indemnitzacions
Article 86. Indemnitzacions per retard en el termini de finalització de les obres
L’import de la indemnització que ha d’abonar el Contractista per retard no justificat en el termini de finalització de
les obres contractades, serà d’una quantitat fixada per cada dia feiner de retard des del dia d’acabament de les
obres fixat en el calendari d’obra. Aquesta quantitat s’acordarà entre les parts contractants abans de la signatura
del contracte, però no serà inferior al 4,5% de l’import total dels treballs contractats. Aquestes quantitats es
descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.
Article 87. Indemnitzacions per retard en els pagaments
Si la Propietat no efectués els pagaments d’obra executada dins del mes següent al termini convingut, el
Contractista tindrà dret a percebre el pagament d’un 4,5% anual en concepte d’interès de demora, durant l’espai
de temps del retard i sobre l’import de l’esmentada certificació.
Si transcorreguts dos mesos després d’aquest primer termini d’un mes el pagament no s’hagués fet efectiu, el
Contractista té dret a la resolució del contracte, es procedirà a la liquidació corresponent de les obres executades
i dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions fixades i que la seva quantitat no superi la
necessària per a finalitzar l’obra contractada.
Això no obstant, es refusarà qualsevol sol·licitud de rescissió de contracte fonamentada en retard de pagaments
quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud ha invertit en obra o en materials aplegats
admissibles la part de pressupost corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat en el contracte.
Article 88. Indemnització per danys de causa major
El Contractista no tindrà dret a indemnització per causes de pèrdues, avaries o perjudici ocasionats en les obres,
excepte en els casos de força major. Als efectes d’aquest article, es consideren com a danys de causa major
únicament els següents:
a)

incendis causats per descàrregues elèctriques atmosfèriques

b)

danys produïts per terratrèmols i sismes marins

c)

danys produïts per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les que siguin previsibles
en el país, i, sempre que hi hagi constància inequívoca de que el Contractista va prendre les mesures
possibles, dins els seus mitjans, per evitar o atenuar els danys

d)

els que provinguin de moviments de terrenys en què són construïdes les obres

e)

les destrosses ocasionades violentament a mà armada, temps de guerra, moviments populars o
robatoris tumultuosos

La indemnització es referirà exclusivament al pagament de les unitats d’obra ja executades o als materials aplegats
a peu d’obra. En cap cas la indemnització comprendrà mitjans auxiliars, maquinària o instal·lacions propietat de la
Contracta.
Article 89. Renúncia
El Contractista renuncia a la indemnització per l’augment que poguessin sofrir els materials o jornals especificats
en els diversos documents del Projecte, per bé que té dret a demanar una revisió de preus com s’especifica en
l’article 13 del Plec de Clàusules Administratives.
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Epígraf VI. Varis
Article 90. Millores, augments i/o reduccions d’obra
No s’admetran millores d’obra, excepte quan el Director d’Obra hagi ordenat per escrit l’execució de nous treballs o
que millorin la qualitat dels treballs contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el Contracte. Tampoc
s’admetran augments d’obres en les unitats contractades, excepte en el cas d’error en els amidaments del Projecte,
excepte que el Director d’Obra ordeni, també per escrit, l’ampliació de les contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que les parts contractants, abans de l’execució o de signar el
contracte, acordin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells a
emprar i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l’import de les unitats
contractades.
Se seguirà el mateix criteri i procediment quan el Director d’Obra introdueixi innovacions que suposin una reducció
apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades.
Article 91. Unitats d’obra defectuoses però acceptables
Quan per qualsevol motiu calgués valora una obra defectuosa però acceptable a criteri del Director d’Obra, aquest
determinarà el preu una vegada escoltat el Contractista, qui haurà de conformar-se amb la resolució de la Direcció
Facultativa, excepte si, estant dins del termini d’execució, prefereix enderrocar l’obra i refer-la d’acord amb les
condicions, sense superar aquest termini.
Article 92. Assegurança de les obres
El Contractista està obligat a assegurar l’obra contractada, durant tot el temps que duri la seva execució, fins a la
recepció. La quantitat de l’assegurança coincidirà, en tot moment, amb el valor que tinguin, per contracta, els objectes
assegurats.
L’import abonat, en cas de sinistre, per la societat asseguradora s’ingressarà en compte, a nom del Propietari, per tal
que amb càrrec a aquest, es pagui l’obra que es construeixi a mesura que aquesta es vagi executant. El reintegrament
d’aquesta quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap
cas, excepte si hi ha conformitat expressa del Contractista palesa en un document públic, el Propietari podrà disposar
d’aquest import per a usos aliens als de la construcció de la part sinistrada.
La infracció d’allò exposat anteriorment serà motiu suficient perquè el Contractista pugui rescindir la contracta, amb
devolució de la fiança, pagament complet de despeses, materials aplegats, i una indemnització equivalent a l’import
dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no li haguessin estat abonats, però només en proporció equivalent
a allò que suposi la indemnització abonada per la companyia asseguradora, respecte a l’import dels danys causats
pel sinistre, els quals seran valorats per a tals efectes pel Director d’Obra.
En les obres de reforma o reparació es fixarà, prèviament, la proporció d’edifici que s’ha d’assegurar i la seva quantia.
Si no es preveiés res al respecte, s’entendrà que l’assegurança ha de comprendre tota la part de l’edifici afectat per
l’obra.
Els riscos assegurats i les condicions que figuren en la pòlissa d’assegurances, el Contractista els posarà en
coneixement del Propietari abans de contractar-los, amb l’objecte de conèixer la seva prèvia conformitat o bé el seu
rebuig.
Article 93. Conservació de l’obra
Si el Contractista, tot i ser la seva obligació, es desentén de la conservació de l’obra durant el termini de garantia,
en el cas de que l’edifici no hagi estat ocupat per la Propietat abans de la recepció, el Director d’Obra, en
representació de la Propietat, podrà disposar de tot el que sigui necessari perquè s’atengui a la custòdia, neteja i
tot allò que calgués per a una correcta conservació, pagant-se les despeses a compte de la Contracta.
Quan el Contractista abandoni l’edifici, tant per finalització de les obres com per rescissió de contracte, està obligat
a deixar-lo desocupat i net en el termini que fixi el Director d’Obra.
Després de la recepció de l’edifici i en el cas de que la seva conservació vagi a càrrec del Contractista, no hi haurà
d’haver més eines, estris o materials que els indispensables per a la seva custòdia i neteja i per als treballs que
calgués executar.
En tot cas, estigui l’edifici ocupat o no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l’obra durant el termini indicat,
procedint en la forma prevista en el present Plec de Condicions Econòmiques.
Article 94. Ús del Contractista de l’edifici o de béns de la Propietat
Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització de la Propietat,
edificis o faci ús de materials o eines que pertanyin al Propietari, tindrà l’obligació de reparar-los i conservar-los
per a poder-los lliurar, quan acabi el contracte, en perfecte estat de conservació, substituint els que s’haguessin
inutilitzat, sense cap dret a indemnització per aquesta substitució ni per les millores fetes en els edificis, propietats
o materials que hagi utilitzat.
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En el cas de que al finalitzar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, el Contractista no
hagués complert amb allò previst en el paràgraf anterior, ho farà la Propietat a costa del Contractista i amb càrrec
a la fiança.
Article 95. Pagament d’arbitris
El pagament d’impostos i arbitris en general que calgui efectuar durant el temps d’execució de les obres i per
conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, correran a càrrec del Contractista, si en les condicions
particulars del Projecte no s’estipula el contrari. No obstant això, s’haurà de reintegrar al Contractista l’import de tots
aquells conceptes que el Director d’Obra consideri justos.

1.4. Disposicions legals
Article 96. Generalitats
El present apartat s’entén com a orientatiu per a la formulació del contracte entre el Propietari i el Contractista.
Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista
Poden ser Contractistes d’obres, totes aquelles persones físiques que es trobin en possessió dels seus drets civils
segons les lleis vigents, així com les persones jurídiques legalment constituïdes i reconegudes tant a Espanya com
a la Unió Europea.
Queden exclosos:
a)

els que no tinguin la inscripció en vigor en el Registre d’Empreses Acreditades

b)

els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat acte resolutori de presó

c)

els qui tinguessin fallides, amb suspensió de pagaments o amb béns intervinguts

d)

els qui en contractes anteriors amb l’Administració no haguessin complert els seus compromisos

e)

els que fossin constrets com a deutors als cabals públics, com a contribuents

Article 98. Sistema de contractació
L’execució de les obres es podrà contractar per qualsevol dels següents sistemes:
a)

per preu d’alçat: comprendrà l’execució de totes les obres o bé només part de la mateixa, amb
subjecció estricta als documents del Projecte i a la xifra acordada

b)

per unitats d’obra executades, d’acord amb els documents del Projecte i a les condicions particulars
que en cada cas s’estipuli

c)

per administració directa o indirecta, d’acord amb els documents del Projecte i a les condicions
particulars que en cada cas s’estipuli

d)

per contractes de mà d’obra. En aquesta modalitat el subministrament de materials i mitjans auxiliars
aniran a càrrec de la Propietat. La resta de condicions seran idèntiques a les dels casos anteriors

Article 99. Sistema de contractació
L’adjudicació de les obres es realitzarà per adjudicació directa.
Article 100. Formalització del contracte
Els contractes es formalitzaran mitjançant un document privat que podrà elevar-se a escriptura pública a petició de
qualsevol de les parts i d’acord amb les disposicions vigents. Aniran a càrrec de l’adjudicatari, totes les despeses
que ocasionin l’extensió del document en què es consigna la contracta.
Article 101. Responsabilitat del Contractista
El Contractista és responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i en els
documents que constitueixen el Projecte. En conseqüència, el Contractista estarà obligat a l’enderrocament i
reconstrucció de les parts d’obra mal executades, sense que pugui escudar-se en el fet que ja hagin estat abonades
en liquidacions parcials.
Article 102. Accidents de treball i danys a tercers
En cas d’accidents que tinguin lloc amb motiu i en l’exercici dels treballs per a l’execució de les obres, el Contractista
s’atindrà a allò disposat en la legislació vigent, essent, en tot cas, únic responsable del seu compliment i sense que,
per cap concepte, pugui quedar afectada la Propietat per responsabilitats de qualsevol tipus.
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El Contractista té l’obligació d’adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents preceptuïn, per
tal d’evitar, en la mesura que sigui possible, accidents als treballadors i a persones alienes a les obres, no només
en les bastides, sinó també en tots els indrets perillosos de l’obra.
De tots els accidents i perjudicis que es generin perquè el Contractista no compleix la legislació sobre seguretat i
salut laboral, ell o el seu representant a l’obra, en serà l’únic responsable, ja que es considera que en els preus
contractats estan incloses totes les depeses necessàries per a complir degudament aquestes disposicions legals.
El Contractista serà el responsable de tots els accidents que per inexperiència o negligència es produïssin tant en
l’edificació on es realitzen les obres, com en les zones annexes. Per tant, anirà a compte seu els pagaments de
les indemnitzacions a qui correspongui, i quan correspongui, de tots els danys i perjudicis que s’hagin causat per les
operacions d’execució de les obres.
El Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matèria i haurà d’exhibir,
quan fos requerit, el justificant d’aquest compliment.
Article 103. Causes de rescissió del contracte
Es consideraran causes suficients de rescissió les que a continuació s’assenyalen:
a)

la mort o incapacitat del Contractista

b)

la suspensió de pagaments del Contractista

c)

les alteracions del Contracte per les causes següents:
1. la modificació del Projecte de manera que presenti alteracions fonamentals a criteri del
Director d’Obra, i sempre que representi una oscil·lació d’un 25% per excés o defecte, com
a mínim, del seu import
2. la modificació d’unitats d’obra, sempre que aquestes representin variacions per excés o
defecte del 40% com a mínim d’algunes de les unitats que figuren en els amidaments del
Projecte modificat
3. la suspensió d’obra començada, i en tots els casos, sempre que per causes alienes a la
Contracta no s’iniciïn les obres adjudicades dins del termini de tres mesos a partir de
l’adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança serà automàtica
4. la suspensió d’obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi sobrepassat un
any
5. que la Contracta no hagi iniciat els treballs dins del termini assenyalat en les condicions
particulars del Projecte
6. l’incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligència o mala fe amb
prejudici dels interessos de l’obra
7. la finalització del termini d’execució de l’obra, sense haver assolit la fi dels treballs
8. l’abandonament de l’obra sense causa justificada
9. la mala fe en l’execució de l’obra

En els casos a) i b), si els hereus o síndics oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes condicions estipulades
en el Contracte, el Propietari pot admetre o refusar l’oferiment, sense que en aquest últim cas hi hagi dret a cap
indemnització.
Article 104. Liquidació en cas de rescissió de contracte
Sempre que el contracte sigui rescindit per causa aliena a mancances de compliment del Contractista, se li
abonaran totes les obres executades d’acord amb les condicions prescrites, i tots els materials aplegats a peu
d’obra sempre que siguin de rebut i de qualitat, i aplicant-los els preus fixats en el Quadre de Preus número 1.
Les eines, estris i mitjans auxiliars de la construcció que s’estiguin utilitzant en el moment de la rescissió, restaran
a l’obra fins a la seva finalització i s’abonarà al Contractista una quantitat fixada prèviament de comú acord per
aquest concepte.
Si el Director d’Obra cregués oportú no conservar aquestes eines del Contractista, s’abonarà l’obra feta fins
aleshores, i els materials aplegats a peu d’obra que reuneixin les degudes condicions i siguin necessaris. Es
descomptarà un 15% en qualitat d’indemnització per danys i perjudicis, sense que mentre durin les obres el
Contractista pugui entrebancar la marxa dels treballs.
Article 105. Impostos de tramitació del contracte
El Contractista es farà càrrec dels impostos que s’originin per la tramitació del contracte. Si s’exigís que el Propietari
pagués algun d’aquest impostos, el Contractista li abonarà l’import i també els imports que puguin produir-se per
multes i interessos.
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Article 106. Jurisdicció
Per a totes aquelles qüestions, litigis o diferències que puguin sorgir durant o després dels treballs, les parts se
sotmetran a judici d’amigables componedors nomenats en nombre igual per elles i presidit pel Director d’Obra i, en
últim terme, als Tribunals de Justícia del lloc on resideixi la Propietat, amb expressa renúncia del fur domiciliari.
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2. Plec de condicions tècniques particulars
2.1. Prescripcions sobre els materials
2.1.1 Plec de condicions per el moviment de terres
Objectius
Documentar els treballs relatius al moviment de terres de l'obra, d'acord amb la memòria tècnica i els plànols de
projecte.
Condicions de partida
Detall del terreny
Abans de procedir al moviment de terres, caldrà que el Contractista assabenti a la Direcció Facultativa per mitjà d'un
document escrit dels condicionants del solar, que es poden concretar en els següents punts:

a) Ubicació, envergadura i estat actual de les estructures existents de qualsevol tipus, que puguin destorbar les feines
del moviment de terres o bé les d'execució del projecte específic al qual documenta aquest Plec de Condicions.

b) Localització de les línies de serveis d'ús públic en la zona d'actuació, tant si es troben en funcionament o no,
detallant llur envergadura, per que la Direcció Facultativa pugui assabentar-se de la repercussió que pot
representar la seva inutilització, i, en el cas corresponent, el seu enderroc.

c) Constatació de la planimetria per mitjà del plànol topogràfic de la zona d'actuació, que caldrà aixecar-lo en el seu
defecte, comparant-la amb les dades de projecte, a fi de poder valorar i quantificar certerament els treballs del
moviment de terres.

d) Realització d'un esquema suficientment detallat de la posició del pous de reconeixement del subsòl que s'hagin
realitzat, detallant les característiques mes representatives dels materials travessats, així com les característiques
dels possibles restes de l'edificació que s'hi detectin.

e) Realització d'un esquema en planta de la ubicació de la tanca protectora, on es faci constar tipus i característiques
mes rellevants de la mateixa, així com de la posició que adoptaran les casetes d'obra.

f)

Aportació d’esquemes amb perfils del terreny, amb referències clares a l’estat actual del mateix i al que es pretén
arribar, amb l’objecte de poder determinar de la forma més exacte possible les quantitats de material a remoure.

Detall del subsòl
Adjunt a els documents anteriors, caldrà que el Contractista manifesti conèixer els continguts de l'Assaig Geotècnic,
que figura com annex a la Memòria Tècnica de l'estructura.
El Contractista farà constar per escrit en documents posteriors, totes les divergències que observi entre la realitat i
l'estudi previ. En qualsevol cas, si aquestes divergències son notables, caldrà que ho posi en coneixement de la Direcció
Facultativa abans de prosseguir els treballs de rebaix, a fi de que, de comú acord, es puguin acceptar les possibles
repercussions econòmiques a que comportés tal eventualitat.

Coneixement del projecte
Paral·lelament a els punts anteriors, el Contractista deurà certificar que coneix en la seva totalitat els documents de
projecte -plànols, Memòria Tècnica i Plecs de Condicions-, remetent a la Direcció Facultativa un recull de tots aquells
dubtes i objeccions que consideri oportuns, amb l'objectiu de garantir una posta en obra del tot fidedigna.

Dades de les edificacions veïnes
La Direcció Facultativa es reserva el dret de demanar al Contractista que porti a terme un estudi de l'estat en que es
troben les edificacions veïnes, posicionant sobre plànol o bé documentant amb fotografies les possibles esquerdes i
patologies que puguin tenir. Caldrà, en aquests casos, que el Contractista demani aquells permisos a l'Autoritat que
correspongui, per a realitzar aquesta tasca de forma prou rigorosa.
Cas que, per alguna circumstància, aquest document fos necessari, el Contractista el redactarà al seu càrrec de forma
immediata, el qual deurà sotmetre a la revisió de la Direcció Facultativa.
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Planing d'obra i procés constructiu
El Contractista deurà facilitar a la Direcció Facultativa un document per escrit, on fagi constar els procediments
constructius que pensa utilitzar durant tot el temps que sigui necessari per a realitzar l'obra, atenent-se a les següents
consideracions:
a)

Possibilitat d'adoptar, en les feines del moviment de terres, l'organització que jutgi mes convenient, utilitzant els
procediments que cregui mes oportuns, acceptant, en aquests casos, la responsabilitat total respecte a tot allò
que es pugui derivar de la falta de precaució en la realització de les obres.

b)

Opció d'expressar la voluntat de que siguin o be l'Arquitecte o be l'Aparellador Directors els que decideixin la forma
d'execució, lo qual portarà implícita la transmissió de responsabilitats cap a la Direcció Facultativa, quedant el
Constructor relegat a realitzar les obres atenent a la totalitat de les recomanacions que els Tècnics Directors
estimin oportunes.

c)

En qualsevol cas, si els procediments utilitzats resulten perillosos per causes imprevistes, o bé s'estimi que el
Contractista s'ha excedit en els límits fixats prèviament, l'Arquitecte podrà ordenar un nou ordre d'execució dels
treballs, restant el Contractista obligat a acceptar-los.

Materials
Els materials a que fa referència aquest apartat del Plec de Condicions corresponen exclusivament a els utilitzats per
a executar els reblerts i terraplenats. En referència a aquest concepte, caldrà que es satisfacin les següents
puntualitzacions:
a)

Es notificarà a la Direcció Facultativa la procedència dels materials de reblert, la naturalesa dels mateixos i la
forma utilitzada per el seu transport.

b)

En qualsevol cas, a no ser de que la Direcció Facultativa expressi la voluntat en sentit contrari, s'utilitzaran
materials de tipus granular -sorres i graves de qualsevol naturalesa, sempre que satisfacin les demés condicions, dels que es cuidarà convenientment llur granulometria, o bé materials argilosos de baixa plasticitat i sempre amb
un contingut d'humitat relativament baix, que no deurà sobrepassar el 30% de la quantitat d'aigua de saturació.

c)

Serà preferible que les terres destinades a reblerts o terraplens siguin resultants d'altres desmunts o be siguin
terres naturals.

d)

Es prohibeix la utilització de terres brutes que, per la seva composició o estat, puguin produir perjudicis de
qualsevol mena. Igualment, queda prohibida la utilització de terres d'origen orgànic, encara que siguin el resultat
de desmunts de terreny natural, així com de runes d'altres obres, excepte indicació expressa de la Direcció
Facultativa.

e)

Les característiques físiques i mecàniques dels materials de reblert o terraplenat compliran, a falta de dades
específiques en els plànols, els següents requisits:
▪

▪

▪

Per a terraplenats:
Densitat aparent:
Angle de fregament intern:
Tamany màxim dels grans:

1.70 Tm/m3 (min).
30 (min).
15 cms (máx).

Per a pedraplenats:
Densitat aparent:
Angle de fregament intern:
Tamany màxim dels grans:

1.80 Tm/m3 (mim).
40 (min).
20 cms (máx.)

Per reblerts amb escollera:
Densitat aparent:
Angle de fregament intern:

1.70 Tm/m3 (min).
50 (min).

Execució
Condicions generals
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El Contractista es farà responsable directe dels procediments utilitzats per l'execució dels treballs del moviment de
terres. A tal fi, caldrà que observi les següents puntualitzacions:

a) Restaran a càrrec del Contractista la conservació en perfectes condicions de les conduccions públiques d'aigua,
gas, electricitat, telèfon, etc., així com el manteniment en perfecte estat de les construccions o elements de
jardinera que pertanyin a les finques contigües a la de l'obra.

b) Tanmateix, aniran a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries o desperfectes que s'haguessin produït
per efecte del moviment de terres.

c) Sempre que es detecti la presència de qualsevol conducció, encara que aparenti estar fora de servei, es donarà
avís a la Direcció Facultativa, a fi de que ella decideixi la solució mes convenient.

d) Deuran efectuar-se els entibaments necessaris per garantir la seguretat de les operacions i la bona execució dels
treballs, inclús en el cas de que no figurin en els amidaments o no hagin estat expressament instruïdes, a tal efecte,
per la Direcció Facultativa.

e) Si el terreny que anés apareixent no coincidís amb el descrit pels Assajos Geotècnics realitzats, s'informarà
immediatament a la Direcció Facultativa per que aquesta adopti les mesures oportunes. A tal objecte, el
Contractista caldrà que posi a disposició de la Direcció Facultativa els mitjans per a realitzar les proves que estimi
oportunes -com l'execució de cales o senzilles comprovacions de resistència-.

f)

El Contractista estarà obligat a disposar de tots els mitjans que la Direcció Facultativa estimi convenients per a
realitzar l'obra. S'inclou en aquest concepte els sistemes de extracció i eliminació de les aigües que pugin
aparèixer, degut a la posició del nivell freàtic respecte al fons de l'excavació o per l'acumulació d'aigua de pluja,
així com la instal·lació de punts de llum i la connexió a la xarxa elèctrica i/o de clavegueram.

g) El Contractista caldrà que estableixi un mecanisme pel qual garanteixi en tot moment l'eliminació del material
d'excavació. La Direcció Facultativa, però, podrà ordenar el magatzematge de certa quantitat de terres a peu
d'obra, amb l'objectiu de disposar-ne del seu ús per estabilitzar llenques de terra que no ofereixin les suficients
garanties d'estabilitat.

h) El Contractista deurà realitzar uns plànols referents al moviment de terres, expressant nivells, desmunts,
inclinacions de talussos, característiques dels materials i altres característiques rellevants per a portar a terme les
tasques pròpies al Moviment de Terres.

Replanteig
El replanteig de les tasques del moviment de terres s'atendrà a les següents puntualitzacions:
a)

Un cop efectuada l'adjudicació de l'obra, l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, dirigirà els treballs de definició del
emplaçament de la mateixa, marcant la posició de les diverses parts del projecte. Aquest acte el realitzarà en
presencia del Contractista, o de la persona que aquest delegui.
Es decidiran, llavors, els plans d’anivellació, fixant la cota de referència, definida en projecte, de forma clara i
perdurable.

b)

Posteriorment a la neteja de l'àrea dels treballs, es procedirà al replanteig de les tasques del moviment de terres,
compatible amb l'execució de les mateixes i que permeti les feines posteriors que estiguin previstes en projecte,
d'acord amb lo que s'hagi adoptat definitivament.

c)

Els elements utilitzats per executar el replanteig dels treballs seran perdurables, al menys mentre durin els treballs
del moviment de terres, fonamentació i primers nivells d'estructura, en el seu cas. A tal efecte, s'evitarà el marcat
amb guix o amb pedres de referència; el clavat d'estaques i l'estesa de cordills s'acceptarà únicament com a
solució provisional. S'adoptaran, preferentment, sistemes de senyalització que quedin marcats sobre elements
estables, tals com parets mitgeres, pals ben encastats en el terreny, estesa de cordills a alçades no accessibles
fàcilment, o similars.

d)

Caldrà consultar els documents de projecte relatius a les toleràncies admeses en el replanteig de la posició dels
elements de l'obra, especialment a aquells que puguin afectar a l'estructura.

Desmunts
En l'execució dels desmunts de terres, a part de les condicions generals i les normes per el replanteig, detallades
anteriorment, caldrà observar les següents condicions especifiques:
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a)

Els talls que s'hagin de fer en el terreny d'acord amb el projecte, caldrà executar-los de manera que, els talussos
resultants, sol·licitats a els estats de càrrega que correspongui, garanteixin llur estabilitat. Si l'Assaig Geotècnic no
fes referència a la quantificació de l'alçada crítica de talús vertical o no detallés les dades necessàries per a
determinar la geometria d'aquest, caldrà realitzar un nou Assaig Geotècnic o supeditar-se al que estimi la Direcció
Facultativa, per poder realitzar l'excavació.

b)

La Direcció Facultativa podrà ordenar deixar unes banquetes de seguretat realitzades com a remanent de
l'excavació, i no mitjançant material d'aportació, geometria de les quals quedarà definida abans de realitzar
l'excavació, i que no es podrà variar, a no ser que la Direcció de l'obra ho estimi oportú.

c)

La utilització de maquinaria trepanadora o de voladures, tant controlades com no, queda a aprovació definitiva de
l'Arquitecte Director de l'obra, inclús en els casos en els que llur utilització representi poc volum d'obra.

d)

Les toleràncies d'execució, en el cas que no es detallin en els documents específics de projecte, no podran superar
els següents valors:
▪ en dimensions en planta: +5.0 cms.
-1.0 cms.
▪ en talls verticals:
+10.0 cms.
-2.0 cms.

Terraplens i reblerts
Els terraplenats i reblerts observaran, a més de les condicions generals, les següents normes específiques:

a) Els reblerts dels trasdosos dels murs de contenció es realitzaran sempre, a no ser que la Direcció facultativa ho
contradigui expressament, després d'haver executat les estructures necessàries per estabilitzar el mur. Això cal
interpretar-ho en el sentit de que un mur d'edificació convencional deurà reomplir-se un cop realitzats i fraguats els
forjats que incideixen en ell. Caldrà que el Contractista s'assabenti de les estructures precises que asseguren
l'estabilitat del mur, en les fases provisionals i definitiva.

b) En el moment de realitzar el reblert del trasdós dels murs, caldrà procedir cautelosament per no malmetre, afectar
o inutilitzar les instal·lacions de drenatge i/o impermeabilització, realitzant, després d'haver efectuat el reblert, les
proves convenients per confirmar que aquestes instal·lacions funcionen correctament.

c) La naturalesa del terreny a utilitzar per l'execució del drenatge, si no es fa menció en els plànols de projecte, caldrà
que sigui granular, preferentment pedra o grava de granulometria adequada, en tot cas neta totalment d'àrids fins
i matèria orgànica que pugui afectar a la conservació òptima de les instal·lacions de drenatge previstes.

d) Els terraplenats s'efectuaran per tongades, que no excediran de 25 cms. de gruix, cadascuna de les quals deurà
ésser piconada i regada convenientment.

e) Si es requerís un nivell de compactació determinat, deuran adoptar-se les mesures oportunes per que
s'aconsegueixi el nivell exigit.

f)

En l'execució de zones pavimentades, caldrà extreure els 50 cms. de terres situades per sota de la cota inferior de
la solera, de manera que es puguin compactar convenientment els materials de reblert.

g) Si en els plànols no s'indica el contrari, els nivells de compactació exigits en cada cas, estaran en funció de la
utilització que se’n faci de les terres compactades, segons el criteris següents:
a. 98% del P.M. els 30 cms. superiors en assentaments de lloses de fonamentació o per a paviments.
b. 95% del P.M. sobre la totalitat del replé situat per damunt del terreny natural, pel recolzament de sabates
aïllades.
c. 95% del P.M. sobre la totalitat del replé situat per sobre del terreny natural, pel recolzament d'altres elements
estructurals.
d. 95% del P.M. pels 30 cms. superiors dels reblerts al voltant dels elements estructurals, al costat de murs i per
zones pavimentades.
e. 95% del P.M. de fons de terraplenats i rases.
f. 95% en els demés casos.
h) Les toleràncies a tenir en compte en cada cas, queden referenciades en el detall següent:
1) En el grau de compactació:
+2.0%
-1.0%
2) En els nivells de terraplè:
±2.5 cms. (abs).
1/300 (relatiu).

Rases i pous
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Particularment, a mes de complir les condicions de caràcter general, l'execució de l'excavació de rases i pous quedarà
especialment regulada per el compliment dels següents punts:

a) Les rases, sabates i pous de fonamentació es replantejaran amb molta cura, de forma que tots els seus paraments
quedin retallats perfectament i llurs fons siguin horitzontals.

b) Les rases i pous quedaran encastats un mínim de 60 cms. a l'estrat de recolzament que es detalli en el projecte,
a no ser que la Direcció Facultativa instrueixi el contrari.

c) Es disposaran les entibaments necessàries per a garantir l'estabilitat dels paraments de les rases i pous executats.
d) Amb l'objecte de garantir l'estabilitat de les terres, podran utilitzar-se llots bentonítics. Si, al respecte, en els
documents de Projecte no es fa menció especial relativa a llur utilització, caldrà notificar a la Direcció Facultativa
la intenció de emprar aquesta tècnica.

e) Pel que fa a l'excavació dels pous, vetllaran les mateixes normes que per a l'excavació de les rases, a no ser que
la Direcció Facultativa ordeni que, a tenor de la major profunditat de l'excavació, s'adoptin mesures de seguretat
mes estrictes.

f)

El Contractista aplicarà els procediments que consideri necessaris per evitar l'acumulació d'aigua de forma
prolongada en les rases i les excavacions efectuades.

g) Abans de procedir a l'excavació de les rases prèvies a l'execució d'un mur pantalla, caldrà haver efectuat amb la
suficient antelació els corresponents murets guia, consultant detalls al respecte en el Plec de Condicions per
l'execució dels Elements de Fonamentació.

h) Les toleràncies a tenir en compte en cada cas, queden referenciades en el detall següent:
1) En el replanteig:
2) De les dimensions de l'excavació:

±2.5 cms.
+10.0 cms.
-0.0 cms.
la que estableixi l'element constructiu que correspongui executar, en el seu cas, la més restrictiva.
3) D'horitzontalitat:
relativa 1%
absoluta 2%
Altres elements d’excavació
Respecte a l'excavació d'altres elements de fonamentació, tals com pilots, micropilots, etc., cal veure el Plec de
Condicions per a l'execució dels Elements de Fonamentació.

Seguretat i control
A efectes de garantir la seguretat de l'obra caldrà que es satisfacin les següents mesures, a mes de les detallades en
el Pla de Seguretat i Higiene adjunt.
a)

La Direcció Facultativa podrà ordenar l'apuntalament de qualsevol massa de terres o de qualsevol talús, a fi de
garantir llur estabilitat, per la qual cosa caldrà que el Contractista disposi, de forma immediata, del material
convenient per realitzar aquell sense demora.

b)

L’obra restarà perfectament delimitada mitjançant valles difícilment franquejables.

c)

Un pou, una rasa o qualsevol excavació que tingui una geometria tal que la profunditat sigui superior a 5 vegades
la dimensió més petita en planta, caldrà que s'ompli com a màxim, d'un dia per l'altre, amb formigó, o que es
disposin les mesures oportunes que garanteixin l'impossibilitat d'accidents. Un pou de fonamentació mai quedarà
obert un fi de setmana o mes de dues nits consecutives.

d)

El Contractista caldrà que destini obligatòriament a una persona, preferentment la mateixa sempre, perquè efectuï
cada dia, i el començament de la jornada, una revisió dels sistemes de entibament i estabilització dels talussos.

Criteris d'amidament
Els criteris d'amidament utilitzats per comptabilitzar les partides que intervenen en el moviment de terres, es concreten
en els següents punts:
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a)

Les medicions es referiran a els plànols acceptats per les dues parts -Contractista i Direcció Facultativa-, durant
la fase de replanteig.

b)

A no ésser que en l'estat d'amidaments s'especifiqui el contrari, no es tindrà en compte l'esponjament de les terres,
més que a les partides de transvasament i transport de les terres a l'abocador, on es considerarà, excepte indicació
contraria en el Pressupost, un 15% d'augment.

c)

Si el terreny respon a les característiques que resulten dels Informes Geotècnics, el Contractista no podrà reclamar
com abonables les terres despreses durant les tasques del moviment de terres, ni tampoc les degudes a un excés
de dimensionat de les rases o pous.

d)

En el cas de que es produïssin despreniments de terres, per a llur cubicació tant sols es tindran en compte, i seran
comptabilitzades, les dimensions d'excavació que figurin en els plànols, o les ordenades directament per la
Direcció Facultativa.

e)

Sí que seran reclamables, per part del Contractista, aquells metres cúbics resultants d'una divergència entre
l'Informe Geotècnic i la realitat, sempre i quan hagin estat acceptats per la Direcció Facultativa, i fixada llur
magnitud en el corresponent Llibre d'Ordres. En el mateix cas es troben les variacions d'amidament degudes a
l'aparició del nivell freàtic, sempre i quan aquest no hagués estat detectat per els Informes Geotècnics.

f)

Si durant l'execució dels treballs d'excavació de terres es troben capes rocoses, terrenys durs o fàbriques antigues
no previstes que fos precís demolir, tant sols tindrà dret el Contractista a un preu contradictori quan el gruix de la
capa o de la fàbrica sigui superior als 20 cms., no admetent-se suplements per a gruixos menors.

Normativa bàsica
DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”
DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación”
DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos”
NBE-AE-88
Acciones en la edificación
NTE-CEG.
Estudios Geotécnicos
NTE-CCT
Taludes
Pliegos de Condiciones Generales de la Edificación. Facultativas y Económicas. Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos de España. Madrid 1.989.

Normativa complementaria
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”.
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”
1) Parte 2-1: Acciones en estructuras densidades, pesos propios y cargas exteriores
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”.
2) Parte 1: Bases de proyecto
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
3) Parte 1-4: Reglas generales hormigón de árido ligero de textura cerrada.
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
4) Parte 1-3: Reglas Generales
Elementos y estructuras prefabricados de hormigón
EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
5) Parte I–I: Reglas generales y reglas para edificación
EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
6) Parte 1-5: Reglas generales estructuras con tendones de pretensado exteriores o no adherentes.
EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.
7) Parte I-I: Reglas generales
Reglas generales y reglas para edificación
(suplementos de la UNE-ENV 1993-1-1)
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EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.
8) Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.
EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”.
9) Parte 1-2: Reglas generales proyecto de estructuras sometidas al fuego.
EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”.
10) Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.
EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
11) Parte 5: Cimentaciones, estructuras de contención de tierras y aspectos geotécnicos.
EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
12) Parte 1-1: Reglas generales acciones sísmicas y requisitos generales de las estructuras.
EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
13) Parte 1-2: Reglas generales
Reglas generales para edificios
NTE-ECG, “Cargas gravitatorias”
NTE-ECR, “Cargas por retracción”
NTE-ECS, “Cargas sísmicas”
NTE-ECT, “Cargas térmicas”
NTE-ECV, “Cargas de Viento”
NTE-EAF, “Forjados”
NTE-EAV, “Vigas”
NTE-EHU, “Forjados unidireccionales”
NTE-EHV, “Vigas”
NTE-EHS, “Soportes”
NTE-EHR, “Forjados reticulares”
NTE-EFL, “Fábrica de ladrillo”
NTE-EFB, “Fábrica de bloques”
NTE-WXV, “Vigas”
NTE-EXS, “Soportes”
NTE-CEG, “Estudios geotécnicos”
NTE-CPI, “Pilotes in situ”
Recomenacions per al projecte, construcció i control d’ anclatges al terreny. H.P.8-96. Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo
Manual para el cálculo de Tablestacas. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

2.2. Prescripcions sobre verificacions en el projecte acabat
Article 72. Comprovacions i proves de servei
D’acord amb l’article 7.4 del Codi Tècnic de l’Edificació, en l’obra acabada, ja sigui en la totalitat de l’edifici o bé en
les seves diferents parts i instal·lacions, parcialment o totalment finalitzades, han de realitzar-se, a més de les que
es puguin establir amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de serveis previstes en el Projecte, les
ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per la legislació aplicable.

A Barcelona, gener de 2019.

Arquitecte autor del projecte
CARLES ENRICH GIMÉNEZ
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1. DADES BÀSIQUES DE L’ELEMENT

Denominació:

Castell de Jorba

Municipi:

Jorba

Comarca:

Anoia

Coordenades ETRS89:

X = 378862
Y = 4606667
Z = 449 m

Referència cadastral:

08102A002001070000LT

Tipus:

Arquitectura militar

Tipologia Funcional:

Castell

Època:

Medieval

Cronologia:

Segona meitat segle X - XX

Ús primigeni:

Defensiu

Ús actual:

En desús

Propietat:

Ajuntament de Jorba (des de 2010)

Tipus d‟intervenció:

Excavació arqueológica i adequació a la visita pública.

Promotor:

Ajuntament de Jorba

Finançament:

Servei del Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) Diputació de
Barcelona

Arqueòloga:

Mireia Sabaté Balada (ArqueoVitis SCCL)

Arquitecte:

Carles Enric Giménez

Protecció:

El castell de Jorba està declarat Bé Cultural d‟Interès
Nacional (BCIN) en la categoria de monument històric amb
número de registre 955-MH (registre estatal R-I-51-5506) i es
troba sota la protecció de la Declaració genèrica del Decret
de 22 d‟abril de 1949 i la Llei 16/1958 sobre el Patrimoni
Històric Espanyol.
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2. MOTIVACIÓ DE LA INTERVENCIÓ:
Des de fa anys l‟Ajuntament de Jorba ha estat interessat en recuperar el Castell de Jorba
que es troba en estat d‟enrunament i, per tractar-se d‟un dels principals elements
patrimonials del poble ha volgut prendre les mesures necessàries per tal de preservar el
monument, facilitar-ne la lectura i l‟accés, i garantir el seu traspàs a les generacions
futures. El seu estat i la dificultat d‟accés impedia al consistori a promoure aquest bé i a la
seva explotació patrimonial i turística. A més, des de fa uns mesos el municipi de Jorba
està adscrit al projecte promogut pe Consell Comarcal “Anoia Terra de Castells”, per tal de
fer valdre el ric patrimoni castral del territori i promoure‟n les visites lliures o guiades amb
seguretat.
La impossibilitat de la promoció d‟aquestes activitats i, juntament amb la necessitat de
preservar i consolidar les restes conservades, fa necessària una actuació, van requerir una
actuació degut a aquest mal estat del bé.
L‟objectiu d‟aquesta intervenció era el de millorar i facilitar l‟accés al castell des del
l‟esplanada que hi ha als seus peus per on passar el camí que va als dipòsits fins a la part
alta del recinte sobirà, així com descobrir part de les restes ubicades en aquest primer punt
per tal de crear-hi una plataforma d‟accés a tall de mirador i la consolidació d‟aquestes; un
treballs recollits en la primera fase d‟actuació del Pla Director del castell de Jorba redactat
per Carles Enrich Giménez l‟any 2015.
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6. OBJECTIUS DE LA CAMPANYA 2017
L‟objectiu principal de la campanya ha estat descobrir i documentar les estructures
constructives que formen part de la història d‟aquest indret, des de les fases medieval
primitives, fins a les seves fases més modernes, per tal de poder-les posar en valor i
donar-les a conèixer de forma rigorosa i segura per al públic.
En el projecte d‟intervenció inicial, basat en el pla director presentat al 2015, estava
previst el seguiment dels treballs de consolidació dels murs visibles al vessant sud del
castell, l‟arranjament i recuperació de l‟antic camí ral des de darrere l‟Església fins al
camí formigonat, la creació d‟unes escales d‟accés des dels peus del turó fins a la
part alta de la plataforma i una intervenció arqueològica en la part alta (entre la torre i
el cup) per a la regularització del terreny per ubicar-hi un punt de mirador.

Mapa de l‟àrea del Puig de la Guàrdia. En vermell (línia discontinua) traçat del camí d‟accés al Castell des
de l‟Església de Sant Pere. En groc àrees on estava previst actuar; tant a nivell de seguiment de la
recuperació del camí ral I creació d‟escales d‟accés, com de consolidació de murs I excavació del sector
entre torre I cup de la plataforma superior.

Durant la campanya però aquest projecte inicial s‟ha modificat arrel de l‟interès
històric, arquitectònic i patrimonial de les restes que s‟anaven descobrint, canviant
alguns dels objectius inicials com la consolidació dels murs perimetrals del recinte
jussà per centrar els recursos en la intervenció dels elements del recinte sobirà.
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8. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS REALITZATS I DE LES
ESTRUCTURES DOCUMENTADES A L’EXCAVACIÓ
Durant els treballs realitzats s‟ha netejat i ampliat el camí ral, s‟ha excavat part de la
plataforma superior del Puig de la Guàrdia (recinte sobirà) del castell de Jorba i del
que havia estat també el mas modern que reutilitzava les estructures antigues. Així
com s‟ha arranjat el camí d‟accés fins a la plataforma superior del recinte sobirà tal i
com estava previst a través de la construcció d‟escales i l‟ampliació del camí.
Durant els treballs d‟excavació de la plataforma superior però, la quantitat de restes
constructives que van anar sorgint i el seu interès històric i arquitectònic es va valorar
centrar els recursos en els treballs arqueològics i de consolidació de les restes
descobertes en aquesta darrera part del projecte. És per això que l‟àrea inicialment
prevista per a excavar es va ampliar a la banda meridional del mur que dividia part de
la plataforma (des de la torre fins l‟agulla conservada), i més a oest del mur en
direcció N-S que es visualitzava inicialment, des del cup al mur anteriorment citat.
Per aquest motiu els treballs de consolidació dels murs del vessant sud del turó s‟han
posposat per a una segona fase d‟actuació que es reactivarà durant el bienni 20182019.
Durant la intervenció arqueològica de la plataforma superior només hem pogut arribar
a esgotar l‟estratigrafia en alguns dels sondejos realitzats (sondeig 1 i 3) i en part del
camí d‟accés habilitat (l‟angle entre MR 9 i MR 15).

Mapa de l‟àrea del Puig de la Guàrdia. En groc les zones a intervenir inicialment previstes i en les que
s‟ha actuat. En blau, àrea finalment intervinguda arqueològicament.
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En altres espais, i per motius de presentació de l‟element patrimonial, s‟ha deixat una
cota de circulació que, en alguns casos, correspon a nivells de circulació antics –
d‟època moderna- (UE 130, 132) i, en d‟altres punts no (UE 133), o per conservar
aquells elements arquitectònics rellevants com ara el forn o alguns murs moderns.
La majoria d‟elements arquitectònics descoberts en l‟àrea intervinguda es
corresponen a fases modernes, possiblement relacionades amb l‟activitat productiva
de la masoveria moderna que s‟hi construí reaprofitant carreus i alguns panys
d‟estructures més antigues com la torre o alguns murs perimetrals.
Corresponents a fases medievals només s‟ha pogut relacionar part dels murs
perimetrals de la banda nord (MR 7 i MR 15), gràcies al sondeig (sondeig 4) realitzat
a la banda interior d‟aquest MR 7 a tocar del cup. Aquest ha estat l‟únic punt on s‟ha
recuperat ceràmica comuna grisa medieval, i sense cap inclusió de ceràmica vidriada
o moderna. Malauradament els terminis no han permès l‟ampliació d‟aquest sondeig
al llarg d‟aquest mur, ni en la seva banda exterior (nord), de la qual tampoc s‟ha pogut
descobrir la cara externa ja que s‟ha hagut de deixar la cota actualment visible per a
poder fer l‟accés al recinte superior.
Tots els elements arquitectònics visibles o descoberts durant els treballs d‟excavació
han estat degudament documentats i consolidats seguint criteris de mínima
intervenció.

Fotografies del camí ral. A dalt, fotografies del
camí ral vist des del sud – a tocar de l‟Església de
Sant Pere- Abans i després de la intervenció. A
baix, fotografia del camí ral vist des del nord en el
punt on s‟uneix amb el camí formigonat d‟accés al
castell, després de la intervenció.

17

Memòria de l‟excavació arqueològica al recinte sobirà del Castell de Jorba, Jorba (Anoia). Maig de 2018

8.1. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS ARQUEOLÒGICS PER ZONES:

Esquema de la planta del castell de Jorba. En gris els murs identificats i documentats durant la intervenció
d‟enguany. En roig, verd i blau, les diferents zones que s‟han intervingut i que es descriuran a continuació.
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8.1.1. Zona 1: Àrea inicialment prevista d’intervenir. Entre la Torre (T1), el
cup (ES1), el mur mitger d’E-O i del mur adossat al cup vers S.
La intervenció inicial cercava la descoberta, si hi era, dels murs en direcció NO-SE
(MR 6) des del que ja s‟identificava com a cup i el mur NE-SO (MR 4) que semblava
que despuntaven entre els nivells superficials i la vegetació.
Un cop retirada la capa d‟hummus es retirà també el primer nivell superficial de terra
amb alt contingut de matèria orgànica (UE 101). En aquest primer nivell ja
aparegueren alguns fragments de ceràmica vidriada moderna i fragments d‟enlluïts de
guix i morter de calç, i es començaren a destapar els murs MR 3 (que ja es veia
parcialment i era el límit inicial de la zona d‟intervenció), el MR 4 i el MR 6.
Un cop excavada aquesta primer nivell (UE 101) es detectà un canvi de en la
coloració i textura de la terra entre els murs MR 3, 4 i 6, i el cup; aquesta era terra de
tonalitat molt més blanquinosa per estar barrejada amb morter de calç i guix en
descomposició (UE 102). El nivell de terra que s‟estava excavant a est del mur MR 6,
que seguia sent terra de tonalitat marró i runa.

UE 102

MR 6

MR 4
UE 115

Fotografia del procés d‟excavació de la zona 1, un cop retirada el primer nivell (UE 101) que
descobrí les estructures MR 4 i MR 6. Al fons, es pot veure el canvi de nivell detectat de terra
blanquinosa (UE 102). Al centre el nivell més marró i d‟enderroc (UE 115).
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En aquest nivell UE 102 es recuperà material ceràmic variat (grisa a torn moderna,
vidriada moderna –alguns reflexos metàl·lics-, i fragments de morter de calç i guixos
decorats).

També, en la part més a oest, a tocar del mur MR 3 hi havia força

enderroc de pedres de mitjanes dimensions.
Un cop documentat aquest nivell, es procedí a seguir excavant i es documentà un
nivell de terra barrejada amb morter de calç de tonalitat blanquinosa-groguenca i
força compacte (UE 110). A tocar del mur MR 3 seguia apareixent una part
d‟enderroc. Aquest nivell resultà ser la coberta de la volta d‟un forn que es descobrí
gràcies a un petit forat d‟enderroc que hi havia en aquesta volta.

A dalt: Fotografia del nivell UE 102 vist des del nordoest que es detectà entre els murs MR 3, 4 i 6 i el cup
(EP2).
A la dreta: Fotografia del nivell UE 110 vist des del
nord-oest que es detectà entre els murs MR 3, 4 i 6 i el
cup (EP2).

Malgrat que el mur MR 3 havia de ser el límit de la intervenció, la descoberta
d‟aquesta estructura va fer replantejar la proposta per tal de consolidar la volta que
acabava d‟aparèixer i de buscar la obertura del forn a oest del mur MR 3, ja que per la
banda est del mur MR 6 no es detectava.
Un cop retirada la capa superficial d‟aquesta nova zona es descobriren nous nivells i
estructures: el mur que s‟adossava al cup en direcció NE-SO (MR 8), el final del mur
MR 3, i un nivell d‟enderroc (UE 111), que cobria un paviment de morter de calç
regularitzat amb lloses de pedra i teules àrabs (UE 113). A sud i d‟aquesta zona el
paviment es perd i hi havia un nivell d‟enderroc i terra de tonalitat marró i força solta
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(UE 114) que es diferencià del nivell d‟enderroc anterior (UE 111). Al retirar aquest
nivell d‟enrunament es descobrí la obertura del forn que estava composta per
brancalsfets amb lloses verticals de pedra sorrenca de color clar, i tallada de biaix per
la part superior que seria l‟arrencament d‟una volta feta amb dovelles de pedra
sorrenca també.
Aquesta àrea delimitada entre el forn, el mur MR 3, MR

4 i MR 8, s‟excavà

parcialment malgrat no haver pogut detectar un canvi de nivell ni un nivell de
circulació relacionat amb el forn.

Fotografies vistes des del sud-oest del procés
d‟excavació de l‟ àrea delimitada entre el forn, el
mur MR 3, MR 4 i MR 8.

Es procedí a la neteja i desenrunament de l‟interior del forn (UE 117). Podem dir que
el forn fou amortitzat quan encara estava en ús la masia ubicada en aquesta zona, ja
que estava colmatat per terra i pedres que no formaven part del seu enderrocament, i
pel fet que es construí el paviment anteriorment citat (UE 113), per damunt l‟enderroc
que bloquejava la seva obertura. Falta establir la cronologia de l‟abandó del forn i la
seva amortització amb l‟estudi del material que s‟hi recuperà; això però serà difícil ja
que es recuperà molt poc material i poc determinant. Veure l‟apartat de 6.2.13, la
descripció acurada del forn.
En la zona central de l‟àrea intervinguda, l‟espai entre la torre (T1) i el cup (EP 2), i el
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mur MR 4, es seguí excavant el nivell d‟enderroc més superficial (UE 101). Sota
aquest primer nivell d‟enderroc més superficial, aparegué un gran nivell d‟enderroc
(UE 115), compost per carreus de mitjana i grans dimensions i terra marró-rogenca
barrejada amb nòduls de calç i fragments d‟enlluïts i morter de calç. A tocar dels murs
la terra més blanquinosa per la major quantia de morter de calç en descomposició
dels murs i l‟enderroc.
Cobrint aquest nivell aparegué un nou nivell d‟enderroc (UE 121) molt semblant a la
UE 115, i es detectà una nova estructura (UE 120 / MR 10). Entenem que UE 115 i
UE 121 formen part del mateix paquet d‟enderroc, malgrat que es varen diferenciar
durant l‟excavació en el moment que va quedar a la vista la darrera filada de la paret
de la torre (T1) en aquesta cota.

Fotografia de la zona 1 visita des del nord-est, abans de començar a excavar el potent nivell d‟enderroc
(UE 115 i posteriorment UE 121). Al fons es veuen les estructures EP 2 i MR 6. A l‟esquerra es veu el
mur MR 4.

Durant l‟excavació d‟aquest darrer nivell (UE 121), es descobrí una nova estructura
(UE 124/MR 12), lligada a MR 10 i a la torre. A aquestes estructures s‟hi recolzaria
MR 4.
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Aquest nivell d‟enderroc (UE 121), amb menys carreus grans i una terra més argilosa
rogenca, s‟excavà fins arribar a una cota de -120 cm respecte la part més baixa del
mur MR 4. Aquesta cota no correspon a un canvi de nivell arqueològic, sinó que ha
estat la cota decidida per a la presentació del monument. Al nivell que es deixà, de
tonalitat argilosa rogenca amb nòduls de calç, l‟hem anomenat UE 133 (com una UE
tècnica per a properes intervencions).
A continuació es decidí documentar arqueològicament la seqüència estratigràfica a
través de tres sondejos en aquesta àrea. Un a tocar del mur MR 6 des del cup fins al
mur MR 4, un altre entre MR 10 i MR 12, i un altre a tocar de MR 7 i el cup.

Fotografia de la zona 1 vista des de l‟oest amb el nivell de presentació establert (UE 133). Senyalat en
blau es marquen els punt on es decidí fer els sondejos 1 i 2.

Els materials recuperats en aquesta zona d‟excavació, eminentment estrats
d‟enderroc, han estat principalment artefactes ceràmics associats a cronologies
modernes (segles XVII-XVIII), malgrat haver-se recuperat també alguns fragments de
cronologies anteriors com ara olles de ceràmica comuna grisa medieval i alguns
fragments informes de ceràmica ibèrica, fruit, segurament, de la remoció de terres
durant el terraplenat i enderroc de les restes del castell.
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Sondeig 1:
El sondeig que es va fer tenia unes dimensions de 70 cm d‟amplada en paral·lel al
mur MR 6.
L‟objectiu era documentar l‟estratigrafia i la seqüència constructiva dels murs MR 4,
MR 6 i el cup (EP2). També es cercava veure si la porta tapiada del MR 4 ho era
realment i, si aquest era el cas, la seva forma; així mateix es volia comprovar la funció
de la pedra tallada que sobresortia del parament del cup i si formava part de
l‟estructura.
Al primer nivell, a la mateix cota de UE133, se li atorgà una UE tècnica nova (UE 135)
per tal de diferenciar els materials del sondeig de la resta de la zona excavada. Sota
aquest primer nivell aparegué un nou estrat (UE 136), que ja presentava una
consistència diferenciada de UE 133 i 135, i que hauria estat un nivell d‟ús d‟antic
que funcionaria amb els murs anteriorment citats. A la banda meridional del sondeig
la terra estava barrejada amb cendres i carbons al tall, s‟observava clarament aquest
canvi d‟estrat i, per tant, confirmava que havia estat un nivell de circulació. En
aquesta capa es recuperà gran quantitat de material (ceràmica comuna grisa a torn,
ceràmica vidriada moderna, vidres, fauna variada i ferros) cronològicament adscrit
entre mitjans del segle XVIII i mitjans del segle XIX.
Al retirar aquest estrat es va comprovar que la pedra travada al parament del cup era
la baixa.
Sota aquest nivell UE 136, es documentar un nou estrat de rebliment de terra i
material fragmentat (UE 137), que hauria servit per regularitzar el terreny per
construir-hi els murs MR 6 i MR 4, així com el tapiat de la porta. Aquest rebliment
cobria també un mur anterior (MR 16), sota part del mur MR 6, que hauria funcionat
en una fase més antiga.
Sota aquest rebliment es documentà un petit estrat de regularització del terreny
natural (UE 138), sobre el qual s‟hi hauria construït els fonaments del que després
hauria estat el cup i el mur MR 16. En aquest estrat també es recuperaren materials
de diferent naturalesa i d‟època moderna.
Amb aquest nivell s‟esgotà l‟estratigrafia arribant ja al terreny natural compost per
vetes de pedra i margues verdoses-grisoses.
Un cop documentat aquest sondeig, es cobrí amb geotèxtil i terra del propi jaciment
fins arribar a la cota original que correspon amb la deixada com a cota de
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presentació.
El material associats fixa la cronologia de l‟amortització d‟aquests nivells durant en la
darrera fase d‟ús del castell i les estances relacionades amb els masovers. A banda
de fauna i alguns metalls associats a elements constructius –com claus i puntes-, les
ceràmiques recuperades il·lustren un ús de caire eminentment domèstic, ja que la
majoria d‟artefactes eren plats i bols de ceràmica vidriada en tons marró i melats,
escudelles i plats en blau català, cassoles de cuina vidrades en marró

i càntirs

(vidriats o grisos), en ús a partir del segle XVII (veure fotografies i dibuixos
arqueològics a l‟annex).
Entre els materials recuperats s‟han detectat un fragment informe de ceràmica
oxidada ibèrica; aquest element deu ser fruit d‟una intrusió sobrevinguda durant
l‟enderrocament i remoció de les terres. No és un fet aïllat, ja que fragments de
ceràmica ibèrica n‟han aparegut en diversos estrats d‟enderroc i terraplenats barrejats
amb artefactes de cronologies clarament modernes, provinent del jaciment del Puig
de la Guàrdia del mateix lloc.
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Fotografies del sondeig 1 vist des del sud-est. D‟esquerra a dreta i de baix a dalt: Fotografies dels
diferents estrats: UE 136, 137, 137 i terreny natural vist. Al centre: detall del tall del sondeig 1 on es pot
veure una fina capa de cendres que és la que indicava aquest canvi de nivell entre UE 135 i UE 136, el
nivell d‟ús.
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Sondeig 2:
L‟objectiu d‟aquest sondeig era arribar a veure com funcionaven els murs MR 11 i MR
12, així com un gran carreu pla contraposat MR 10, a tocar de MR 12. En aquest
espai també era on apareixia gran quantitat de material constructiu (teules, morters i
enlluïts).
El sondeig es feu de 150x150 cm (inicialment
era de 150x100 cm) aproximadament (tot l‟espai
entre els murs citats).
A poc més de 5 cm respecte el nivell UE 133, es
veié el basament dels murs MR 10 i MR 12, i
que aquests recolzaven sobre les argiles
naturals retallades en forma quasi circular i
reblert per runa.
En el sondeig doncs es detectà l‟existència d‟un
pou o cistena excavat al terreny natural i que en
algun moment es reblí de material constructiu
rebutjat. Es recuperaren gran quantitat de teules Fotografia vista des del sud-est durant el
corbes i, a partir de mig metre aproximadament procés d‟excavació del sondeig 2, amb
de fondària gran quantitat de blocs de morter,
enlluïts, guixos decorats, cobertures d‟embigats,
etc. S‟ha conservat una mostra representativa
d‟aquests materials.

l‟objectiu de veure la relació entre les
estructures MR 10 i MR12, així com amb la
gran llosa de pedra contraposada al MR10,
i la seva potència. En aquesta fotografia es
reflecteix el moment en que es detectà el
retall a les argiles naturals en forma circular
que feren ampliar cap a l‟oest el sondeig.

No s‟ha arribat al fons d‟aquesta estructura, malgrat haver excavat a una profunditat
de 480 cm respecte el nivell de presentació (UE 133).
Aquest sondeig i l‟estructura s‟ha tornat a reomplir amb la mateixa terra i runa
excavada, prèvia col·locació d‟un geotèxtil al fons. Alguns dels materials de majors
dimensions que no hem cregut necessaris endur-nos, un cop documentats, s‟han
tornat a col·locar dins protegits per geotèxtil a una profunditat aproximada de 30 cm
respecte la cota de presentació.

29

Memòria de l‟excavació arqueològica al recinte sobirà del Castell de Jorba, Jorba (Anoia). Maig de 2018

MR 12

MR 10

MR 4

MR 12

MR 10

Fotografies de la possible cisterna (CS19) en el moment en que es deixà d‟excavar, a una cota de -480
cm respecte el nivell de presentació (UE 133). En aquestes imatges es pot veure com aquesta estructura
està retallada al terreny natural, sobre el qual també s‟hi construïren els murs MR10 i MR12 que
l‟emmarquen per la banda sud-est i nord-est respectivament, i com el gran carreu col·locat en
contraposició a MR 10.
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Fotografia d‟alguns dels materials constructius de
guix recuperats (motllures, arrebossats decorats,
etc.).

^ Fotografies de dues de les 4 peces
constructives recuperades fetes amb morter de
calç i enlluïdes amb guix, del qual se‟n conserven
també algunes restes de pintura negra i roja.
Aquests fragments es documentaren i es tornaren
a colgar dins l‟estructura CS19.

< Fotografia del geotèxtil col·locat al fons
d‟aquesta estructura (a -480 cm respecte el nivell
de presentació) abans de tornar-la a colgar del
mateix enderroc extret.

Fotografies del moment final de tornar a colgar l‟estructura CS19 fins a la cota de presentació (UE 133).
Els fragments més grans de parts de la construcció de morter de calç i guix que es tornaren a posar dins
l‟estructura es van col·locar entre dues capes de geotèxtil a uns 30 cm de profunditat, per a que sigui
més fàcil la seva recuperació si es torna a obrir aquesta estructura.
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A banda dels grans fragments de teula recuperats de la part més superior, de l‟interior
d‟aquest espai –no finit-d‟excavar- s‟han recuperat només dos fragments de
ceràmica. Un petit fragment de teula, i un fragment informe de ceràmica vidriada en
marró. També s‟han recuperat claus i puntes de ferro, alguns fragments de fauna i un
tros de cuir, del qual no se n‟ha pogut determinar a què estaria associat.
Si que s‟han recuperat un gran quantitat de guixos i motllures possiblement llençades
en aquest espai durant la darrera fase del castell, abans de l‟enderrocament. Alguns
dels fragments dels guixos recuperats tenien decoracions en relleu o pintats que
podrien representar elements arquitectònics, i d‟altres, en relleu, amb formes
geomètriques, corbes o alguns amb símbols.
En destaca un amb dos símbols els quals estan

clarament relacionats amb les

famílies propietàries del castell; es tracta d‟un estel o cometa símbol dels Rajadell,
que avui dia encara es pot veure en l‟escut de Jorba, i un altre símbol de més difícil
identificació, malgrat que per similitud -i coherència amb la història de les famílies
senyorials relacionades amb el domini de Jorba- podrien ser calzes o copes si ens
fixem amb els símbols de la família de Copons, també relacionada amb la possessió i
domini d‟aquest territori.

Al centre: fragment de guix decoratiu amb mig estel a l‟esquerra i el que sembla un calze amb fulles a la
dreta, a sota del qual sembla que n‟hi ha una part d‟un altre. A l‟esquerra: A dalt, escut dels Rajadell, a
sota, escut actual de Jorba. A la dreta: a dalt, escut de l‟Abat de Copons esculpit en pedra a l‟Atri del
Monestir de Poblet, a baix, escut actual de Copons.

Malgrat aquesta relació amb les primeres famílies dominats en aquest territori, no
podem associar aquests elements decoratius a cap estructura, ni acotar la cronologia.
Tot i això podrien haver format part d‟una sala noble en ús entre els segñe XVI i XVIII.
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Sondeig 4:
L‟objectiu d‟aquest sondeig era conèixer la relació entre el mur MR 7 i el cup. Les
dimensions d‟aquest sondeig eren d‟aproximadament 100x100 cm.
Es comprovà que el cup recolza sobre les margues naturals i que els fonaments són
de carreus de grans dimensions lligats amb morter de calç i estava cobert pel nivell
UE 133. Pel que fa al mur MR 7, es detectà la seva rasa de fonamentació (UE 145),
reblerta de terra (UE 146) i que se‟n conserven coma mínim 6 filades.
En aquest punt només es recuperaven fragmentsde ceràmiques grises medievals
(veure annex). Això evidencia que es podria tractar d‟una de les estructures antigues
de la fase medieval.
Per tal de deixar tota aquesta àrea a la mateixa cota de presentació, es cobrí la zona
excavada amb geotèxtil i amb la mateixa terra que s‟havia tret.

Fotografies del Sondeig 4, en el que es detectà la rasa de fonamentació de l‟estructura muraria MR /
vistes des del nord-est i del sud-est respectivament.
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8.1.2. Zona 2: Àrea del camí d’accés des de les escales fins a l’espai entre
torres.
Durant els treballs d‟excavació es decidí ampliar l‟espai del camí d‟accés. En un
primer moment es detectà una filada de pedres amb disposició vertical (la
corresponent l‟estructura muraria MR 7 BIS) i s‟excavà fins a tocar de la torre (T1).
Al retirar la primera capa superficial (UE 101), es detectà un nivell de terres més
compactes de tonalitat rosada i amb nòduls de calç (UE 116). Al excavar aquest nivell
es descobrí part de la base de la torre i el seu folre (UE 147), i una nova estructura
entre la torre i el mur MR 7 BIS composta de pedres de mitjana dimensió i una o dues
filades visibles que s‟ha anomenat MR 18, malgrat que no s‟ha pogut constatar si
formava part d‟alguna estructura anterior o posterior a les citades anteriorment.
Tampoc s‟ha vist una terminació clara d‟aquest fins on han arribat les intervencions
d‟enguany.
Cal destacar que al nord de la torre, al excavar la UE 116 es recuperà material
informe de ceràmica ibèrica pintada amb motius de línies paral·leles i cercles
concèntrics.
Durant l‟ampliació del camí es descobrí un potent mur d‟un metre d‟amplada
aproximadament que anava en paral·lel al camí dissenyat compost amb grans
carreus i lligat amb morter de calç que s‟ha interpretat com a muralla perimetral del
recinte sobirà (MR 15). D‟aquesta estructura es conserven entre cap i tres filades de
carreus que recolzen sobre un fonament uns centímetres més ample.
Per l‟extrem nord-est, aquest mur hauria d‟adossar-se o se li hauria d‟adossar
l‟estructura muraria MR 5. No es pot confirmar ja que manca tot l‟angle i no es pot
comprovar doncs la seva relació física. En aquest punt apareix ja el terreny natural
treballat per a encaixar-hi el mur; tant el MR 15 com el MR 5.
No s‟ha excavat per descobrir la potència d‟aquest mur en tot el traçat per facilitar la
col·locació de graons en el camí d‟accés i no rebaixar massa la cota de presentació
per la banda oest.
Durant la construcció de les escales d‟accés a la plataforma superior només han
aparegut quatre fragments de ceràmica informe modernes.
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Fotografia durant el procés de desbrossament
inicial del camí d‟accés vista des del nord-est.

Fotografia del caní d‟accés durant la seva
ampliació i excavació vista des el nord-est.

Fotografies del procés de construcció de les escales d‟accés a la plataforma superior en el tram
superior.

Fotografies de l‟estat actual de presentació del
camí d‟accés a la plataforma superior, amb els
dos trams d‟escales en paral·lel al mur MR 15.
Vistes des del nord-est i des del nord-oest.
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Durant els treballs d‟ampliació del camí d‟accés i descoberta de la muralla MR 15, es
veié la necessitat de rebaixar la potència de terra que hi havia al sud-est d‟aquesta
estructura i fins al mur que despuntava (MR 5).L‟objectiu era rebaixar de forma
tal·lusada aquesta potència per evitar possibles despreniments un cop finalitzada
l‟obra i la neteja d‟aquest espai.
Després de retirar la capa de vegetació més superficial es procedí a rebaixar aquest
nivell al que se li atorgà el mateix número que la resta del superficial (UE 101),
malgrat que el material recuperat s‟ha diferenciat, atorgant-li una seqüència numèrica:
UE 101-II.
En l‟excavació d‟aquest sector s‟ha recuperat material ceràmic modern, ferros, alguns
fragments de vidre i de canalització iguals a la trobada in situ sota el paviment PV 14
(veure annex). Gràcies a aquesta intervenció s‟ha pogut veure part del folre de la
torre i on s‟acabava el seu traçat vers el sud-est, així com la potència del mur MR 5.
S‟ha deixat a la vista un potent estrat d‟enderroc compost de terra i carreus de grans
dimensions possiblement caiguts de la mateixa torre vers el nord-est.

A l‟esquerra, fotografies del procés d‟excavació. A la dreta en l‟estat actual de presentació d‟aquesta
zona. A baix podem veure l‟abans i el després de la descoberta de la banda nord-est de la torre i el seu
folre.
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8.1.3. Zona 3: Espai d’excavació a la banda sud del MR 4.
Es decidí intervenir en aquest espai malgrat estar fora de l‟àrea inicial d‟intervenció
per baixar la cota a una similar a la banda nord (espai límit de les visites), i per a
poder descobrir part de la fabrica de la T1.

Fotografies vistes des del nord-est del procés d‟excavació a la banda meridional del mur MR 4 que
divideix la plataforma superior del recinte sobirà un cop havia estat detectat al retirar els nivells
superficials (SUP i UE 101).

Un cop retirada la capa d‟hummus i el primer nivell superficial (UE 101) de terra solta i
amb alt contingut de matèria orgànica, es descobrí un
nivell d‟enderroc de pedres de mitjana dimensió, alguns
fragments de ceràmica vidriada moderna, fragments de
morter de calç i guixos decorats (UE 118).
Les decoracions d‟aquests fragments són principalment
estampades en relleu amb formes geomètriques tipus
quadricula, però alguns d‟ells eren lliscats de guix amb
decoracions pintades –amb la tècnica de pintura a l‟aigua
Fotografia del fragment

segurament, no al fresc- amb motius lineals en vermell, d‟arrebossat fet amb morter de
negre o groc; el que destaca més és un fragments calç enlluït, amb la decoració d‟una
d‟enlluït on es pot distingir un rostre masculí.

cara humana recuperat durant
l‟excavació de l‟enderroc UE 118.
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Sota aquest primer nivell d‟enderroc n‟aparegué un altre compost de carreus de grans
dimensions caiguts del MR 4 (UE 127). Al aixecar aquests carreus aparegué
bocaterrós a l‟arrebossat d‟aquest mur que hauria caigut sobre un nivell d‟ús. Aquest
nivell d‟ús fins a 320 cm respecte la T1 era un nivell de terra trepitjada (UE 129), i
l‟altra part era un enllosat de pedra (UE 130). No s‟ha observat cap delimitació

Fotografia vista des del nord-est de la zona 1 durant l‟excavació. En aquesta imatge
podem veure part del nivell d‟enderroc UE 127durant el seu aixecament i com aquest es
recolzava parcialment sobre el nivell de terra UE 129 i sobre l‟enllosat (UE 130).

Fotografia vista des del nord-est de la zona 1 durant l‟excavació. En aquesta imatge el
nivell de terra UE 129, part de l‟enllosat UE 130, i la filera de lloses (UE 139) que després
es confirmà que formaven part de l‟estructura de la canalització (CL17).
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estructural en alçada –mur- entre ambdós.
En aquest mateix nivell va descobrir-se una filera de lloses de pedra quadrangulars
en direcció Nord-Oest – Sud-Est (des del paviment de pedra fins al final del tall de
l‟excavació) (UE 139).
Un cop s‟arribà al nivell UE 132, es decidí
ampliar l‟àrea d‟intervenció cap a sud –
oest per tal de poder resseguir un tram
més l‟enllosat de pedra i confirmar que es
tractaria d‟un paviment, així com poder
veure la relació entre aquest i el mur MR4
i la possible porta tapiada que ja s‟intuïa.
La seqüència estratigràfica va ser la

Fotografia del tall de l‟excavació de la zona 3 que

mateixa que en la primera part excavada es decidí ampliar. En aquesta imatge podem veure
la seqüència estratigràfica des del nivell superficial
i, per tant, la numeració es correspon.
al paviment (PV 14): SUP, UE 101, 118; 127 i 130.

Aquesta ampliació va confirmar que es tractava d‟un paviment i que hi havia una
porta tapiada en l‟estructura MR 4.

Fotografia vista des del nord-est de la zona 1 durant l‟excavació. En aquesta imatge podem
veure el nivell d‟ús de terra trepitjada (UE132) i part de l‟enllosat de pedra (UE 130), així com
l‟estructura CL 17 (UE 139). En Aquesta fotografia també es pot veure la cassola que es trobà
in situ (senyalada amb roig).
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Durant la neteja del paviment de lloses de pedra (UE 130), es descobrí que mancava
una de les lloses en la part central des d‟on es va poder veure una canalització de
ceràmica vidriada per l‟interior. A aquest obertura l‟hem interpretat com una possible
arqueta (UE 140). La canalització (UE 141), es va poder resseguir en part del ser
traçat i es comprovà que la renglera de lloses de pedra (UE 139) era la cobertura
d‟aquesta canalització (veure la descripció detallada i les fotografies en l‟apartat
8.2.17).

Fotografia vista des del nord-est de la zona 1 durant l‟excavació un cop ampliat el límit de l‟àrea
a intervenir. En aquesta imatge podem veure l‟enllosat de pedra descobert (UE 130 – PV14), al
centre del qual hi ha l‟arqueta (UE 140) des de la que es veié la canalització. A la part baixa de
la imatge es veu parcialment l‟àrea de terra trepitjada (UE 132) un cop excavat el sondeig (SG
3) fent en aquest punt.

En el nivell UE 129 han aparegut diversos atuells de ceràmica vidriada moderna
fragmentats, però que han pogut ser remuntats (veure annex). També aparegué una
cassola de ceràmica vidriada per l‟interior clavada en aquest nivell. Aquesta cassola
va ser consolidada parcialment in-situ i extreta en bloc degut a la seva fragilitat per les
fractures.
Sota aquest nivell es documentà un estrat (UE 132) que corresponia amb el nivell
sota paviment i que funcionaria amb els murs MR 4. Aquest ha estat el nivell que s‟ha
deixat com a cota de presentació.
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En aquesta zona, en la part del nivell d‟ús de terra trepitjada (UE 132) es realitzà un
sondeig amb l‟objectiu de comprovar la potència estratigràfica i la seva relació amb el
paviment de lloses i el mur MR 4.
Se li atorgà una nova UE tècnica a l‟estrat del sondeig nombrada UE 143. Sota
aquesta fina capa de terra s‟esgotà l‟estratigrafia i aparegué el terreny natural
compost de margues verdoses-grisoses. Aquest sondeig es va ampliar lleugerament
al sud fins a tocar de la renglera de lloses (UE 139) per tal de verificar que
l‟estratigrafia s‟esgotava. No es detectà cap canvi estratigràfic i s‟arribà al terreny
natural.

Fotografia de l‟àrea on es va realitzar el sondeig 2 un cop excavat (límits senyalats en
blau). En la imatge podem veure el terreny natural sobre el qual es recolzava la UE tècnica
143 (equivalent a la UE 132) que hem interpretat com estrat de regularització. Senyalitzat
amb roig veiem les lloses (UE 139-II) que falquen la coberta de la canalització (UE 139)

Fotografies del sondeig 2.A l‟esquerra, detall de l‟excavació. A la dreta, vista de l‟àrea un cop es cobrí
(prèvia protecció amb geotèxtil) el sondeig 2.
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12. ESTAT ACTUAL DE LA RECERCA
A dia d’avui el part del recinte sobirà del Castell és visitable de forma segura gràcies
als treballs de consolidació i posada en valor del bé, així com la construcció d’una
escala d’accés fins al la zona entre la torre, el cup i el mur MR 4 des d’on es pot
contemplar la resta de la plataforma que conforma el castell i el poble de Jorba.
Durant els treballs s’ha deixat una cota de circulació apte per a l’ús com a element
visitable, conservant alguns dels nivells sense excavar, malgrat que gràcies als
sondejos realitzats s’ha pogut constatar la potència estratigràfica que mancaria per
excavar.
Pel que fa a les zones intervingudes caldria seguir treballant en l’accés del castell, ja
que a l’estat actual la juxtaposició de murs dificulten la lectura de les estructures, tant
les més modernes com el que semblen les restes de murs antics, així com la col·locció
de la nova escala d’accés que ha impedit acabar l’excavar alguns punts a tocar dels
murs de tancament.
Així mateix, seria interessant estudiar el cup, tant pels seus paraments interiors com
exteriors, ja que un arrencament antic que queda imbuït dins la seva l’arquitectura
podria haver format part d’algun element arquitectònic anterior -amb una altra funció i
aspecte- reaprofitat per aquest fi. També caldrà prestar atenció a l’espai de la zona 2,
entre la torre i els murs 5 i 9, ja que es conserva un gran potència estratigràfica que
podria conservar elements d’interès.
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/¶DQWLJD1,,FRQYHUWLGDDUDHQYLDXUEDQDYDSURSLFLDUHOFUHL[HPHQWGHOSREOHFDSDO
VXG
(OQXFOLKLVWzULFSUHVHQWDXQDWRSRJUDILDDPESHQGHQWHQHOVHQWLWWUDQVYHUVDODOWXUyL
FDUUHUVHVWUHWVDPEHGLILFDFLRQVGHSRFDDOoDGDLGHSHGUDDPE~VUHVLGHQFLDOLVHQVH
DFWLYLWDWHQOHVSODQWHVEDL[HV/DPDMRULDG¶HOOHVGHSULQFLSLVGHOVHJOH;,;qSRFDHQ
TXq HO SREOH YD H[SHULPHQWDU XQ IRUW FUHL[HPHQW GHPRJUjILF JUjFLHV D OD LQVWDOāODFLy
G¶LQG~VWULHVFRWRQHUHV'LQVDTXHVWDHVWUXFWXUDGHFDVHVHQWUHPLWJHUHVHVGHVWDTXHQ
DOJXQHV HGLILFDFLRQV VLQJXODUV /D SULPHUD G¶HOOHV pV O¶HVJOpVLD GH 6DQW 3HUH
FRQVWUXwGDHQWUHLDPEHVWLOJzWLFWDUGjVLWXDGDDOFDSGDYDOORHVWGHO&DUUHU
0DMRU$SRFVPHWUHVKLWUREHPHOVVDIDUHLJVLODIRQWDPEGDWDDSUR[LPDGDGHO¶DQ\
DOLPHQWDWVSHUO¶DLJXDGHOUHFTXHFRQVWLWXHL[HQXQDLQIUDHVWUXFWXUDDYDORUDUHQ
XQSREOHWDQSHWLW$O¶H[WUHPRSRVDWGHO&DUUHU0DMRUHVWjVLWXDGDODFUHXGHWHUPH
XQD FUHX PRQXPHQWDO TXH KLVWzULFDPHQW HV FROāORFDYD DO FRVWDW G¶XQ FDPt SHU WDO GH
GRQDUODEHQYLQJXGDRDFRPLDGDUDOVWUDQVHQWVTXHKDYLHQSDVVDWSHOSREOH/DFUHX
GH WHUPH GH -RUED HVWjFRQVLGHUDGD XQ Ep LQYHQWDULDW GLQV HO 3DWULPRQL$UTXLWHFWzQLF
&DWDOjDPELGHQWLILFDGRU,3$&

$OOODUJGHO¶$YLQJXGDGH&DQDOHWHVQRPTXHUHSODQDFLRQDO1,,HQWUDYHVVDUHOSREOH
HV VLWXHQ OHV QRYHV HGLILFDFLRQV G¶~V UHVLGHQFLDO L DPE DOJXQHV SODQWHV EDL[HV
FRPHUFLDOVHOVHTXLSDPHQWVL]RQHVG¶DSDUFDPHQWSHUWDOG¶DOOLEHUDUGHOWUjQVLWURGDWOD
]RQDKLVWzULFDGH-RUED(OFDUjFWHUG¶DTXHVWD]RQDpVHOSURSLG¶XQDSREODFLyGHSDV
$O¶H[WUHPRHVWGHO¶DYLQJXGDWUREHPXQVYHVWLJLVGHO¶HWDSDLQGXVWULDO$OVDIRUHVHVWDQ
VLWXDWVHOVJUDQVHTXLSDPHQWVFRPODSLVFLQDPXQLFLSDOHOVFDPSVGHIXWEROXQJUDQ
HVWDEOLPHQWDOLPHQWDULLXQDjUHDGHVHUYHLDVVRFLDGDDO¶DXWRYLD$
/¶HQWRUQGH-RUEDHVWjGHILQLWSHUODWRSRJUDILDLO¶DFWLYLWDWDJUtFROD&RPXQWHOyGHIRQV
V¶DOoD HO 3XLJ GH OD *XjUGLD DPE XQD DOoDGD GH  PHWUHV UHVVHJXLW SHU OD VHYD
YHVVDQWRHVWSHUODULHUDGH5XELyTXHGHVHPERFDDOULX$QRLD
(OFDVWHOOVLWXDWDOFDSGDPXQWGHO3XLJGHOD*XjUGLDRIHUHL[XQDYLVLyGHOWHUULWRULGH
LDOKRUDpVXQUHIHUHQWYLVXDOGHVGHPROWVSXQWVILQVLWRWGHVGHGLQVHOSREOH
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2UWRIRWRPDSDGHVLWXDFLyGHO&DVWHOOGH-RUEDLVLWXDFLyGHOHVYLHVGHFRPXQLFDFLyPpVSUz[LPHV



3URSLHWDW

/¶jPELW REMHFWH G¶DTXHVW SURMHFWH pV SURSLHWDW GH O¶$MXQWDPHQW GH -RUED GHV GH O¶DQ\




3URWHFFLyGHOEp

(OFDVWHOOGH-RUEDHVWjGHFODUDW%p&XOWXUDOG¶,QWHUqV1DFLRQDO %&,1 GHQODFDWHJRULD
GH PRQXPHQW KLVWzULF DPE HO QXPHUR GH UHJLVWUH 0+ UHJLVWUH HVWDWDO 5,
 LHVWUREDVRWDODSURWHFFLyGHOD'HFODUDFLyJHQqULFDGHO'HFUHWGHG¶DEULOGH
LOD/OHLVREUHHO3DWULPRQL+LVWzULF(VSDQ\RO
(OPRQXPHQWHVWjLQFOzVDOFDWjOHJGH%pQVDSURWHJLUDO3ODG¶2UGHQDFLy8UEDQtVWLFD
0XQLFLSDODSURYDWHQGDWDGHMXOLROGH/¶jPELWGHO&DVWHOOHVWjTXDOLILFDWFRPD
3(63GH3URWHFFLyGHO3DLVDWJHVHJRQVHOSOjQRO,DGHO3280GHHQVzO
U~VWLFGHSURWHFFLySUHYHQWLYDE$JUtFRODFRP~





 3523267$'¶$&78$&,216
6HJXLQWHO3ODGLUHFWRUGHO&DVWHOOGH-RUEDUHGDFWDWSHU&DUOHV(QULFK*LPpQH]O¶DQ\
 KRP SUHYHX FRQWLQXDU OD UHFHUFD L YDORULW]DFLy GHO FDVWHOO GH -RUED TXH HV YD
LQLFLDU O¶DQ\  HV SURSRVD VHJXLU LQWHUYHQLQW DO UHFLQWH VRELUj GHO &DVWHOO GH -RUED
SHUGRFXPHQWDUDUTXHROzJLFDPHQWLDFRQGLFLDUDODYLVLWDS~EOLFDGLIHUHQWVHVWUXFWXUHV
TXHQRKDQSRJXWpVVHULQWHUYLQJXGHVGXUDQWO¶DQWHULRUFDPSDQ\D
(VSURSRVDXQDH[FDYDFLyDUTXHROzJLFDGHODWRUUHPHVWUDVLWXDGDDOFLPGHOWXUyLGH
OHVHVWUXFWXUHVDGRVVDGHVTXHO¶HQYROWHQQHFHVVjULDSHUSRGHUOHVFRQVROLGDULIHUOHV
DFFHVVLEOHVDOVYLVLWDQWV
3HO VHX HOHYDW LQWHUqV KLVWzULF L DUTXHROzJLF HV SURSRVD WDPEp OD LQWHUYHQFLy HQ HO
UHFLQWH LQWHUSUHWDW FRP D capella R HVJOpVLD SULPLWLYD L TXH HQ DOJXQ PRPHQW IRX
WUDQVIRUPDGD DPE XQD DOWUD ILQDOLWDW WDO L FRP VHQ\DOHQ DOJXQHV GH OHV UHIRUPHV
YLVLEOHV
'LQVDTXHVWDSURSRVWDWDPEpFDOGULDFRQWLQXDUODLQWHUYHQFLyHQODSODWDIRUPDVXSHULRU
GHOUHFLQWHVRELUjLQLFLDGDO¶DQ\SHUWDOGHUHVVHJXLUHOSDYLPHQWG¶HQOORVDWLYHXUH
OD VHYD UHODFLy DPE OHV GLIHUHQWV HVWUXFWXUHV L OD PXUDOOD PpV DO VXG TXH OL VRQ DILQV
DL[t FRP HQ OD ]RQD GH GH OD SDUW GDYDQWHUD GHO IRUQ SHU DUULEDU D FRQqL[HU OD VHYD
UHODFLyDPEDOWUHVHVWUXFWXUHVG¶KjELWDWLRGHSURGXFFLyTXHKLSRJXpVKDYHUHQDTXHVW
HVSDL SHUWDQ\HQWV D OHV IDVHV PpV PRGHUQHV GHO FDVWHOO MD FRQYHUWLW HQ PDV 
'¶DTXHVWD PDQHUD OD LQWHUYHQFLy G¶DTXHVWD jUHD VXSHULRU SHUPHWULD DPSOLDU OD ]RQD
KDELOLWDGDDODYLVLWDS~EOLFDLIHUDFFHVVLEOHWRWO¶DOWLSOj

(VTXHPDGHODSODQWDDFWXDOGHOFDVWHOOGH-RUED(QJULVOHV]RQHVH[FDYDGHV
GXUDQWODFDPSDQ\DGHDOUHFLQWHVRELUj

$L[tPDWHL[SHUWDOGHSRGHUUHFXSHUDULFRQVROLGDUHOVSDQ\VGHPXUDOODVLWXDGHVHQ
OHV YHVVDQWV PHULGLRQDOV HV SUHYHXHQ DFWXDFLRQV DUTXHROzJLTXHV SXQWXDOV SHU
GRFXPHQWDU OHV UHVWHV TXH HOV KL VLJXLQ DVVRFLDGHV L VL V¶HVFDX REULU HQ H[WHQVLy
DOJXQVVHFWRUVFODXVTXHSXJXLQGRQDUPpVLQIRUPDFLyVREUHODIXQFLRQDOLWDWG¶DTXHVWV
HVSDLVLODVHYDFURQRORJLD
3UqYLDDFDGDSXQWG¶DFWXDFLyV¶DYDOXDUjO¶HVWDELOLWDWGHOHVHVWUXFWXUHVLVLV¶HVFDXHV
SDUDUjODUHFHUFDILQVDODVHYDFRQVROLGDFLySHUSURVVHJXLUXQDYHJDGDHVWDELOLW]DGHV
DPEHOVWUHEDOOVDUTXHROzJLFV
(OSUHVVXSRVWSHUDTXHVWDLQWHUYHQFLyVHULDGH¼LQFORVDODGLUHFFLyWqFQLFDGHOV
WUHEDOOV DUTXHROzJLFV OD UHGDFFLy GHOV LQIRUPHV L PHPzULHV SHUWLQHQWV L HOV WUHEDOOV
G¶H[FDYDFLyHQH[WHQVLyLVRQGHMRV


)RWR
)RWRJUDILDDqULDGHOFDVWHOOGH-RUEDGHVSUpVGH OHVLQWHUYHQFLRQVGHO(QEODX]RQHVDLQWHUYHQFLy

VHQVH QHFHVVLWDW GH FRQVROLGDFLy SUqYLD (Q URVD ]RQHV D LQWHUYHQLU GH OD FDSHOOD L OD WRUUH SHUz TXH
UHTXHUHL[HQ XQD FRQVROLGDFLy SUqYLD G¶DOJXQV SDUDPHQWV (Q JURF PXUV GHO YHVVDQW D FRQVROLGDU SUqYLD
LQWHUYHQFLyDUTXHROzJLFD
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