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MEMÒRIA 

 

ANTECEDENTS 

El creixement urbà i la constant demanda de major qualitat de vida de la població, del 
municipi de Parets del Vallès, demana l’estudi de noves zones d’estança per la 
població, aprofitant peces del territori sense ús específic, per integrar-les al teixit 
urbà, dotant els espais resultants de noves funcionalitats. 
 
Entre els objectitus de l’actual equip de govern de l’ajuntament de Parets del Vallès, hi 
figura la millora i urbanització dels espais públics del municipi, que formen part de la 
trama urbana bàsica, i que actualment disposin d’una urbanització inadequada,  
envellida i/o amb manca de serveis. 

OBJECTE 

L’objecte d’aquest document és la definició dels treballs a executar, d’adequació de 
l’espai públic comprés entre el passatge de Joan Fuster i el passatge de l’Alguer, a la 
zona del barri antic del municipi, optimitzant els recursos disponibles i garantint la 
correcta dotació de serveis pels residents del sector. 

L’àmbit d’actuació previst, abasta una superfície de 204,50 m². 

  

Les actuacions previstes, agrupades en dos capítols, corresponen bàsicament als 
treballs següents: 

1. moviments de terres i pavimentació 

2. mobiliari i arbrat 

 

Aquesta relació s’estableix sense perjudici de les modificacions o ampliacions que el 
desenvolupament de les obres aconselli introduir a judici de la direcció facultativa i els 
tècnics municipals. 

D’altres actuacions, treballs o millores, no són en principi, objecte d’aquest projecte. 

Atès que els usos al sector són bàsicament de caire residencial, abans d’iniciar les 
obres, caldrà establir i coordinar amb el contractista, la direcció facultativa i els tècnics 
municipals, les fases i l’ordre d’execució dels treballs a realitzar, amb l’objecte 
d’entorpir el mínim possible l’habitual funcionament de les zones de domini públic. 

A l’objecte de causar les menors inteferències possibles en la activitat residencial i 
comercial, si s’escau, es farà una campanya de comunicació als usuaris. 
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QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 

El planejament vigent a l’àmbit d’actuació és el Text refós de la Revisió del Pla General 
d'Ordenació Municipal (TRRPGOM) aprovat per l’Ajuntament en sessió de 13 de febrer 
de 2007 i aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió 
de 22 de febrer de 2007 i publicat en el D.O.G.C. núm. 4896 de 1 de juny de 2007. 
Aquest planejament classifica aquest sòl com a sòl urbà i el qualifica com a Sistema 
d’Espais Lliures, clau EL1, que comprèn els sòls de titularitat pública ordenats com 
espais lliures o zones verdes amb arbrat o jardineria. 

EMPLAÇAMENT 

L’àmbit de referència es troba ubicat a l’est del casc urbà, al barri antic del municipi,  
concretament, a l’espai existent entre el passatge de Joan Fuster i el passatge de 
l’Alguer. 

La topografia de l’emplaçament no presenta complicacions, gairebé plana, amb un 
lleuger pendent cap el passatge de Joan Fuster.  
 
Per a la realització del present projecte s'ha partit de la informació topogràfica de 
l’actual cartografia del municipi. 
 
Aquesta informació s'ha materialitzat en una planta general amb l’escala i precisió 
adequada, i digitalitzada pel tal de poder gestionar la informació gràfica amb un 
programa de dibuix assistit per ordinador. 

PROMOTOR 

El promotor de l’actuació és l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

EQUIP REDACTOR 

El present document ha estat redactat pels Serveis Tècnics de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

PROCEDIMENT CONSTRUCTIU 

En general, tots els treballs previstos es faran a l’exterior, sense intervenció a cap 
edifici o equipament i afectaran bàsicament zones de domini públic del municipi. 

Es preveu la realització bàsicament dels següents treballs: 

Generals 

El tancament provisional durant tot el termini d’execució de les obres, de les zones 
perimetrals de l’obra, amb tanques mòbils; la senyalització provisional d’aquestes i el 
desviaments dels recorreguts dels vianats, col·locant els senyals i rètols informatius 
adients. 
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Vinculats als treballs de pavimentació, mobiliari i arbrat 

 

 

Inicialment es farà l’excavació a cel obert per a les caixes de paviment, amb mitjans 
mecànics, preveient la retirada de les terres sobrants sobre camió o contenidor. 

Posteriorment es farà el transport de les terres sobrants a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, sobre camió o contenidor. 

Es procedirà a l’anivellament, refí i compactació de les caixes de paviments, amb 
mitjans mecànics. 

La formació d’una subbase de tot-u artificial de 20 cm. de gruix, a tota la superfície,  
procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98 
% del PM. 

S’estendrà una làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no 
adherida entre la subbase i la solera de formigó a l’objecte d’eviatr la pujada d’humitat 
cap a les superfícies pavimentades. 

Es crearà una subbase de formigó HM-20/S/20/I, de 15 cm. de gruix, amb acabat 
reglejat, a tota la superfície, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 
mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual. 

Els encontres amb els paviments perimetrals i els canvis de paviment dins l’àmbit 
d’actuació, es resoldran mitjançant la col·locació d’una vorada recta de jardí de peces 
de formigó, ref. T2P de Breinco o similar, de secció 15x25X100 cm, col·locada sobre 
base de formigó HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-
40b. 

Per evitar la fissuració superficial de les de paviment de formigó, es col·locarà una 
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm. D:4,5-4,5 mm 6x2,2 
m B500T UNE-EN 10080. 

Una zona de l’àmbit d’actuació es finalitzarà amb paviment de formigó amb fibres 
HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, de 10 cm de gruix, de consistència fluïda i un 
contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, 
amb remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars de color, preveient els talls 
amb serra de disc per a formació de junts de retracció. 

A La resta de l’espai afectat, es col·locarà un paviment que serà subministrat per la 
brigada municipal, de peces prefabricades de formigo de 40x20 cm i 8 cm de gruix, 
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. 

Caldrà fer petites intevencions a zones de voreres perimetrals del sector, amb 
afectació per les arrels de l’arbrat, preveient la demolició del paviment actual de panot 
i la formació d’un nou paviment, retirant les runes originades a l’abocador. 

                                                                                                                                                                                       
Del conjunt de tots els treballs previstos, es derivarà la retirada i càrrega amb mitjans 
manuals i mecànics i transport de residus de tot tipus a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus; així com la deposicio controlada a dipòsit autoritzat de residus de 
terra  i runes, d’acord amb la legislació vigent. 

Es generaran 2 escocells per rebre dos arbres a plantar, metàl·lics rectangulars amb 
marc perimetral de planxa d'acer, de mides 140x100 cm i 20 cm d'alçària i 10 mm de 
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gruix, amb potes d'ancoratge. 

 

Es farà el subministrament i plantació de 2 arbres de tipologia a determinar tipus 
Prunus cerasifera Pissardi, Melia azedarach o similar, de 18 a 25 cm de perímetre de 
tronc, amb pa de terra de diàmetre mínim 70 cm. i profunditat mínima de 50 cm. 

S’instal·lara una paperera trabucable de 70 l. i 45 cm de diàmetre, de planxa pintada 
d'1 mm de gruix, amb base perforada, bloqueig de seguretat i peus/suports de 
50x20x1,5 mm reforçats, ancorada als paviments, model BCN, ref. PA606 de Benito 
Urban o similar. 

Es fara el muntatge de dos bancs a subministrar per la brigada minicipal, tipus 
Neobarcino o similar de fusta amb estructura metàl·lica de 180cm de longitud, ancorat 
als paviments o les soleres de formigó, amb resines epoxi i perns/espàrrecs/cargols de 
fixació de M10. 

Es farà una previsió de preinstal·lació per un possible enllumenat de la zona, no 
previst incialment. 

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm. d'amplària i 60 cm. de fondària,  

Seguretat i salut 

A l’objecte de donar compliment del R.D. 1627/97 relatiu a la seguretat i salut a les 
obres, caldrà  preveure una sèrie de mitjans individuals de seguretat i salut, a adoptar 
als  treballs  previstos, amb el  subministrament i equipament dels treballadors amb 
elements de protecció individual, com ara cascs de seguretat, guants aïllants 
d'electricitat, guants d'ús general, botes de seguretat, botes impermeables, granotes 
de treball, impermeables, protectors auditius, filtres de protecció per a vies 
respiratories, ulleres de seguretat antiimpacte, ... 

Així mateix, s’haurà de fer la previsió de mitjans col·lectius de seguretat i salut, a 
adoptar a les obres programades, per a donar compliment a l’esmentat Decret, amb el 
subministrament, col·locació, muntatge, manteniment, recol·locació i reposició 
semanal de l'equipament necessari de protecció col·lectiva, com ara farmaciola, 
extintors, tanques fixes i mòbils, cons, llums i projectors, guirnaldes, senyals, 
balisaments, proteccions ... 

GESTIÓ DELS RESIDUS 

Es donarà compliment a tot el que es preveu als Decrets 161/2001 i 89/2010, 
respectivament, relatius al tractament i regulació dels enderrocs, runes i d’altres 
residus que es destinin a l’abandonament. 

 

CONTROL DE QUALITAT 

L’import dels assaigs fins un 1% del pressupost d’execució material de les obres 
objecte del present projecte anirà a càrrec de l’adjudicatari, i el seu import es 
considera inclòs en els preus unitaris de les diferents unitats. 
 
Cas que el desenvolupament dels treballs requereixi la realitzaió d’altres proves o 
assaigs, caldrà justificar-ho fefaentment; s’haurà de quantificar prèviament el seu cost 
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i haurà de ser aprovat per la direcció facultativa i els serveis tècnics municipals, abans 
de procedir a la seva realització. 
 

TERMINI D‘EXECUCIÓ 

El termini d’execució de les obres s’estima en 1 mes. 

Atès aquest termini, abans d’iniciar les obres, l’empresa adjudicatària designada per 
dur a terme els treballs, haurà d’elaborar un planing de treballs, que haurà de ser 
aprovat pel promotor, direcció facultativa i serveis tècnics municipals. 

Atès el termini previst d'execució d’un mes (1) i l’import de les obres no es considera 
adient l’aplicació de cap tipus de revisió de preus. 

 

El termini de garantia s’estableix en un (1) any a partir de la recepció de les obres. En 
qualsevol cas persistirà la responsabilitat decennal de l’adjudicatari de les obres. 
 
Transcorregut el termini de garantia, es procedirà a la devolució de la fiança definitiva 
per a l’execució de les obres. 

NORMATIVES 

Caldrà tenir present en la mesura que pertoquin, totes les normatives de compliment 
obligatori i d’altres normes o disposicions legals vigents, així com les compreses a la 
resta de documentació tècnica. Així com la relativa a: 

Vials públics 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Senyalització provisional d’obres 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 

OBRA COMPLETA 

 

El present projecte es refereix a una obra completa, susceptible de ser lliurada per a 
ús general, contenint els elements necessaris per a la utilització correcta de l’obra, 
incloses les instal·lacions; sense perjudici de les ampliacions que posteriorment es 
puguin dur a terme. Donant-se compliment al que es recull a l’article 107 de la Llei de 
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contractes del sector públic (Llei 30/2007 de 30 d’octubre) i a l’article 127 del 
Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 
per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 

PRESSUPOST 

 

El pressupost d’execució material (P.E.M.) dels treballs previstos, importa la quantitat 
de diset mil dos-cents ú euros amb tres cèntims (17.201,03 €) 

El pressupost d’execució material per a contracte (P.E.C.) dels treballs previstos (IVA 
inclòs), importa la quantitat de vint-i-quatre mil set-cents seixanta-set euros i 
setanta-sis cèntims  (24.767.76 €). 

 
 
 
 
 
Josep Manuel Hernández Blázquez  
 
Arquitecte Tècnic municipal 
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
 
Parets del Vallès, desembre de 2016 
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ADEQUACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC COMPRÉS ENTRE EL PASSATGE DE JOAN 
FUSTER I EL PASSATGE DE L’ALGUER, DE PARETS DEL VALLÈS                                 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

OBJECTE 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, annex al Projecte, desenvolupa la 
problemàtica específica de seguretat dels treballs d’adequació de l’espai públic 
comprés entre el passatge de Joan Fuster i el passatge de l’Alguer de Parets del 
Vallès; i es redacta d'acord amb la legislació vigent en matèria de seguretat 
relacionada al final d’aquesta memòria, en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons 
el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció.  

Aquest estudi bàsic de seguretat i salut, forma part del document d'execució d'obra o, 
en el seu cas, del projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les 
mesures preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra. 

Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte 
s'elabori un estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració 
del projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra. 

La designació dels coordinadors no eximirà al promotor de les seves responsabilitats. 

SITUACIÓ 

L’àmbit de referència es troba ubicat a l’est del casc urbà, al barri antic del municipi,  
concretament, a l’espai existent entre el passatge de Joan Fuster i el passatge de 
l’Alguer. 

PROMOTOR 

El promotor de l’actuació és l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

L’objecte d’aquest document és la definició dels treballs a executar, d’adequació de 
l’espai públic comprés entre el passatge de Joan Fuster i el passatge de l’Alguer, a la 
zona del barri antic del municipi, optimitzant els recursos disponibles i garantint la 
correcta dotació de serveis pels residents del sector. 

Les activitats constructives previstes són les descrites a continuació, que es dedueixen 
dels diferents documents del Projecte (memòria, valoració econòmica i documentació 
gràfica).  
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Demolicions 

Són aquells treballs corresponents a l'enderrocament dels elements existents, no 
aprofitables, a l’espai on es procedirà a realitzar les obres d’urbanització. 

Es realitzarà amb medis manuals i/o mecànics segons convingui.  

Per a realitzar els treballs de demolició es considerarà el següent equip humà: 

- Operaris especialitzats per a realitzar la demolició 

- Conductors de maquinaria per al transport.  

- Conductors de maquinaria per a la demolició.  

Els medis auxiliars a tenir en compte seran:  

- Maquinària: compressor amb martells, dúmper, pala, camió banyera, camió 
porta contenidors, retroexcavadora, grua mòbil, etc.  

- Útils: contenidor, baranes, etc. 

- Eines manuals.  

Moviments de terres 

S'entén com moviment de terres tots els treballs encaminats en preparar el terreny 
per a la seva posterior construcció.  

Les activitats de moviment de terres són, bàsicament, l'excavació, transport i 
l’abocament de terres i la formació de terraplens amb sòls seleccionats procedents de 
la pròpia excavació o de préstec. 

Per a realitzar els treballs es considerarà el següent equip humà: 

- Operaris especialitzats per a realitzar treballs d'excavació i formació de 
terraplens. 

- Operaris especialitzats per a realitzar treballs d'entibació. 

- Conductors de maquinària per a l'excavació. 

- Conductors de maquinària per a el transport. 

- Conductors de maquinària per a la compactació. 

- Senyalistes. 

Els medis auxiliars a tenir en compte seran:  

- Maquinària: pala carregadora, corrons vibradors, dúmper, camió banyera, 
camió porta contenidors, camions cisterna, etc. 

- Útils: contenidor, baranes, etc. 

- Eines manuals. 

Instal·lacions 

Són aquells treballs de muntatge o col·locació d'un conjunt d'aparells, conduccions, 
accessoris, etc., destinats a proporcionar un servei. 

Per a realitzar aquests treballs es considerarà el següent equip humà: 

- Operaris especialitzats en excavació i terraplenat de rases. 
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- Operaris especialitzats per a realitzar treballs d’instal·lacions elèctriques i 
comunicacions. 

- Conductors de maquinària de transport. 

Els medis auxiliars a tenir en compte seran: 

- Maquinària: camió-grua, retroexcavadores, corrons vibradors, etc.  

- Útils: escala, voltímetre, trepadora, baranes, etc. 

- Eines manuals. 

Paviments i ferms 

Aquest treball consisteix en executar sobre el terreny una sèrie de capes per 
conformar la superfície de trànsit, estada i accés a la plaça. 

Per a realitzar aquest treball es considerarà el següent equip humà: 

- Operaris especialitzats per a realitzar treballs de pavimentació. 

- Conductors de maquinària per a pavimentar. 

- Conductors de maquinària per al transport. 

- Senyalistes. 

Els mitjans auxiliars a tenir en compte són:  

- Maquinària: estenedores, nivelladores, corrons vibradors, compactadores de 
pneumàtics, camions banyera, dúmpers, etc.  

- Útils: baranes, etc. 

- Eines manuals. 

CARACTERÍSTIQUES DE LA UBICACIÓ DELS TREBALLS 

L'execució dels treballs es durà a terme al sector de referència,  situat dins el casc 
urbà del municipi de Parets del Vallès, al barri antic del municipi, a l’espai públic 
comprés entre el passatge de Joan Fuster i el passatge de l’Alguer.  

Atès que les obres es troben justament al casc urbà del municipi, i que l’amplada dels 
carrers limítrofs és suficient, no es considera problemàtic l’accés de la maquinària ni 
dels treballadors a l’obra. 

PRESSUPOSTOS 

Pressupost d’execució material del Projecte 

El pressupost d’execució material (P.E.M.) dels treballs previstos, importa la quantitat 
de diset mil dos-cents ú euros amb tres cèntims (17.201,03 €) 

Pressupost de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

El pressupost estimat dels treballs recollits a l'estudi bàsic de seguretat i salut és de 
334,- € (sense D.G., B.I. i IVA). 
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El pressupost de l'estudi bàsic de seguretat i salut s’ha incorporat al pressupost 
general de l'obra com un capítol més del mateix. 

No s'inclouen en el pressupost de l'estudi les despeses derivades o exigibles per a la 
correcta execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els 
criteris tècnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats. 

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de 
seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica 
convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de l'import total, ni dels 
nivells de protecció continguts en l'estudi. 

El control econòmic de les partides que integren el pressupost del present estudi, que 
siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat 
d'amidaments del projecte d'execució. 

TERMINI D'EXECUCIÓ 

Es preveu una durada d'execució dels treballs de 1 mes. 

NOMBRE DE TREBALLADORS 

Es preveu una mitjana de 4 treballadors, amb un màxim de 6 treballadors. 

COORDINADOR DE SEGURETAT 

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i 
treballadors autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es 
verifiqui aquesta circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra, que assumirà les funcions que el RD 1627/1997 
defineixen. 

La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del 
projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 

PLA DE SEGURETAT 

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, 
cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que 
s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en 
l'estudi de S. i S., en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, mitjans i 
mètodes d’execució. En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives 
de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que 
no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi. En el cas 
de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les 
propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, 
que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de 
l'apartat 4 de l'article 5 del RD. 
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El pla de seguretat i salut o cada pla de seguretat i salut elaborat, haurà d’ésser 
aprovat abans de l’inici de les obres, pel coordinador en matèria de seguretat i salut 
en execució d’obra. 

Aquest  pla o plans de seguretat i salut, es faran arribar als interessats, segons 
estableix el Reial Decret 1627/1997, amb la finalitat que puguin presentar els 
suggeriments i les alternatives que els hi semblin oportuns. 

El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el 
contractista als Serveis Territorials de Treball de la Generalitat de Catalunya, carrer 
Carrera núm. 20-24 de Barcelona, amb la comunicació d'obertura de centre de treball, 
com es preceptiu. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de 
resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de 
l’execució de l’obra o bé per variacions en el projecte d’execució que ha servit de base 
per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l’aprovació del 
coordinador. 

En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe 
del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà 
per a la seva aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra. 

Els coordinadors, la direcció facultativa i el promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 

El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i 
salut en les Administracions públiques competents. 

Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li 
atribueixen en els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la 
direcció facultativa. 

LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de 
seguretat i salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a 
tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat 
el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho facilitarà 
l'oficina de supervisió de projectes o òrgan equivalent. 

El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador 
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la 
designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa. 

A aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i 
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intervinents en l'obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de 
seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que 
podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li 
reconeixen. 

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de 
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seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació 
de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de 
vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la 
província en què es realitza l'obra, (a Barcelona, Travessera de Gràcia núm. 303-311). 

Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als 
representants dels treballadors d'aquest. 

AVÍS PREVI 

L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de 
data 24-X-1997; s'haurà d'exposar en l'obra de forma visible, actualitzant-se si fos 
necessari. 

En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor ha 
d’efectuar un avís als Serveis Territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera 
núm. 20-24 de Barcelona, abans de l’inici de les obres. 

OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL 

L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà 
d'incloure el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.  

ACCESSOS A LES OBRES 

Cada contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols les 
persones autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin 
accedir a l’obra. 

L’accés restarà tancat, amb avisadors o timbre, vigilat permanentment quan s’obri. 

SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 

Serveis provisionals 

A peu d'obra de l’edificació actual, hi ha subministrament d’aigua, subministrament 
elèctric i connexió per a telèfon. 

Unitats constructives i els seus riscos 

Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat 
només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s'han tingut en compte les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l'obra, considerant: la 
probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l' empresa constructora o empreses 
que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l' Article 7 del R. D. 
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1627/1997, del 24 d' octubre. 

L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats 
per anul·lar, o en el seu cas, controlar i reduir els citats riscos, tenint en compte les 
mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 

 

Llegenda 
ínfima   
baixa   
mitja   

elevada   
crítica   

 

Demolicions 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

1.- Caiguda de persones a distint nivell. ALTA MOLT GREU CRÍTICA 

2.- Caiguda de persones al mateix nivell. ALTA GREU ELEVADA 

3.- Caiguda d'objectes per desplom. MITJA MOLT GREU ELEVADA 

4.- Caiguda d'objectes per manipulació. ALTA GREU ELEVADA 

5.- Caiguda d'objectes. ALTA GREU ELEVADA 

6.- Petjades sobre objectes. ALTA GREU ELEVADA 

7.- Cops contra objectes immòbils. ALTA LLEU MITJA 

8.- Cops amb elements mòbils de maquines. BAIXA GREU BAIXA 

9.- Cops contra objectes o eines. MITJA LLEU BAIXA 

10.- Projecció de fragments o partícules. MITJA LLEU BAIXA 

11.- Atrapaments per o entre objectes. MITJA GREU MITJA 

13.- Sobreesforços.  MITJA LLEU BAIXA 

16.- Contactes elèctrics. MITJA MOLT GREU ELEVADA 
17.- Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives. 

MITJA LLEU BAIXA 

19.- Exposició a radiacions. ALTA GREU ELEVADA 

23.- Atrop., cops amb o contra vehicles. MITJA GREU ELEVADA 

24.- Accidents de tràfic. MITJA GREU MITJA 

26.- O. R.: manipulació de materials tallants. ALTA LLEU MITJA 

28.- Malalties causades per agents físics. MITJA GREU MITJA 

Moviment de terres 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

1.- Caiguda de persones a distint nivell. MITJA  GREU MITJA 

2.- Caiguda de persones al mateix nivell. BAIXA  LLEU ÍNFIMA 

3.- Caiguda d'objectes per desplom. ALTA MOLT GREU CRÍTICA 
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4.- Caiguda d'objectes per manipulació. MITJA LLEU BAIXA 

5.- Caiguda d'objectes despresos. MITJA GREU MITJA 

6.- Petjades sobre objectes. MITJA LLEU BAIXA 

7.- Cops contra objectes immòbils. MITJA LLEU BAIXA 

8.- Cops amb elements mòbils de maquines. BAIXA GREU BAIXA 

9.- Cops contra objectes o eines. MITJA LLEU BAIXA 

11.- Atrapaments per o entre objectes. MITJA MOLT GREU ELEVADA 

12.- Atrapaments per bolcada de màquines. MITJA MOLT GREU ELEVADA 

16.- Contactes elèctrics. MITJA MOLT GREU ELEVADA 

20.- Explosions. BAIXA MOLT GREU MITJA 

21.- Incendis. BAIXA MOLT GREU MITJA 

23.- Atrop., cops amb o contra vehicles. ALTA MOLT GREU CRÍTICA 

24.- Accidents de tràfic. MITJA GREU MITJA 

28.- Malalties causades per agents físics. MITJA GREU MITJA 

29.- Malalties causades per agents biològics. MITJA GREU MITJA 

Instal·lacions 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
1.- Caiguda de persones a distint nivell. ALTA MOLT GREU CRÍTICA 
2.- Caiguda de persones al mateix nivell. MITJA LLEU BAIXA 
4.- Caiguda d'objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIMA 
5.- Caiguda d'objectes despresos. MITJA GREU MITJA 
6.- Trepitjades sobre objectes. MITJA GREU MITJA 
9.- Cops contra objectes o eines. MITJA LLEU BAIXA 
13.- Sobreesforços. MITJA LLEU BAIXA 
15.- Contactes tèrmics. BAIXA GREU BAIXA 
16.- Contactes elèctrics. ALTA MOLT GREU CRÍTICA 
20.- Explosions. BAIXA MOLT GREU MITJA 
21.- Incendis. BAIXA MOLT GREU MITJA 
26.- O. R.: manipulació de materials tallants. ALTA LLEU MITJA 
28.- Malalties causades per agents físics. MITJA GREU MITJA 

Ferms i paviments 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
2.- Caiguda de persones al mateix nivell.  MITJA  GREU  MITJA  
4.- Caiguda d'objectes per manipulació.  BAIXA  LLEU  ÍNFIMA 
6.- Trepitjades sobre objectes. MITJA LLEU BAIXA 
8.- Cops amb elements mòbils de maquines.  MITJA  GREU MITJA  
9.- Cops contra objectes o eines.  MITJA  GREU MITJA  
10.- Projecció de fragments o partícules. MITJA  LLEU BAIXA 
11.- Atrapaments per o entre objectes. BAIXA  GREU BAIXA 
12.- Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA  MOLT GREU  MITJA  
13.- Sobreesforços.  BAIXA  GREU BAIXA 
16.- Contactes elèctrics.  MITJA  GREU MITJA  
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17.- Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives. 

MITJA  GREU MITJA  

18.- Contactes amb sust, càustiques i/o 
corrosives.  

MITJA  GREU MITJA 

21.- Incendis.  BAIXA  GREU BAIXA 
23.- Atrop., cops amb o contra vehicles.  ALTA  GREU ELEVADA  
24.- Accidents de tràfic.  MITJA GREU MITJA  
26.- O. R.: manipulació de materials 
abrasius.  

ALTA  LLEU MITJA 

27.- Agents químics.  MITJA GREU MITJA  
28.- Malalties causades per agents físics.  MITJA LLEU BAIXA 

Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran 
constituïdes per: 

- Tanques tubulars metàl·liques de limitació i protecció de 90 cm d'altura.  

- Xarxes de seguretat, horitzontals o verticals, segons el cas, de poliamida amb 
un diàmetre de la corda de 4 mm i una llum de malla màxima de 100x100 mm. 
Anirà proveïda de corda perimetral de 12 mm de diàmetre. 

- Extintors de característiques adequades. 

- Instal·lació elèctrica incloent: quadres, distribuïdors, interruptor general de tall, 
magnetotèrmics, diferencials, toma de terra, etc. 

En quant a la senyalització de Seguretat, d'acord amb la norma "Señalización de 
Seguridad y Salud en el Trabajo" R.D. 485/1997, del 14 d'Abril, serà necessari 
disposar de les següents senyals: 

- Senyal d'advertència de caiguda a distint nivell. 

- Senyal d'advertència de risc de caure.  

- Senyal d'advertència de risc elèctric. 

- Senyal d'advertència de perill en general. 

- Senyal de prohibit passar als vianants. 

- Senyal de prohibit fumar. 

- Senyal de protecció obligatòria del cap. 

- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

- Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 

- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

- Senyal de protecció individual obligatòria per a caigudes. 

- Senyals lluminosos vermells o ambarins, i continus o intermitents, segons el 
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grau de perillositat. 

- Senyals acústiques amb nivell sonor superior al nivell de soroll ambiental. 

- Senyals gestuals. 

Per altra banda, segons el Codi de Circulació per a la senyalització de Seguretat vial i 
la Norma de Carreteras 8.3-IC "Señalización de Obras" per a la senyalització, el balisat 
i, al seu cas, defensa d'Obres, inclourem:  

- Senyal de perill indefinit. 

- Senyal de la pendent de la rampa. 

- Senyal de limitació de velocitat. 

- Senyal de prohibit avançar. 

- Senyal de pas preferent. 

- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

- Senyal indicatiu d'entrada i sortida de camions. 

- Pannell de balisament direccional alt. 

- Pannell de balisament doble direccional alt.  

- Abalissament destellant per a la conducció nocturna.  

- Cinta de balisament.  

- Jalons de senyalització. 

- Bastidor mòbil. 

- Barrera de Seguretat rígida. 

- Barrera de Seguretat metàl·lica. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los 
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997). 

Relació d’Equips de protecció individual 

Els Equips de Protecció Individual (E.P.I.) seran, segons els treballs a desenvolupar, 
els següents: 

Demolicions 

- Cascos de protecció.  

- Ulleres panoràmiques contra la pols.  

- Protectors auditius (auriculars o taps).  

- Guants de cuir d'us general.   

- Canalleres.  

- Botes de Seguretat de lona.  

- Botes de Seguretat de cuir amb polaines.   

- Granota de treball.  
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- Vestits d'aigua (impermeable)  

- Cinturons de Seguretat i subjecció anticaiguda.  

- Cinturons antivibradores.  

Moviments de terres 

- Cascos de protecció.  

- Ulleres panoràmiques contra la pols.  

- Protectors auditius (auriculars o taps).  

- Guants de cuir d'ús general.  

- Guant de lona i cuir tipus americà.  

- Canalleres.  

- Botes de Seguretat de cuir.  

- Botes de Seguretat de goma.  

- Granota de treball.  

- Cinturons de Seguretat i subjecció anticaiguda.  

- Cinturons antivibradors.  

- Armilla de malla lleuger i reflectant.  

Instal·lacions 

- Cascos de protecció. 

- Ulleres amb cristall inactínico. 

- Guants de cuir d'us general. 

- Guants de lona i cuir tipus americà. 

- Guants aïllants. 

- Botes de Seguretat de cuir amb polaines. 

- Botes aïllants. 

- Granota de treball. 

- Cinturons de seguretat i subjecció anticaiguda. 

- Pértiga aïllant. 

- Banqueta aïllant. 

- Mandil. 

Drenatges 

- Cascos de protecció. 

- Ulleres panoràmiques contra el pols. 

- Protectors auditius (auriculars o taps). 

- Guants de cuir d'ús general. 
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- Guant de lona i cuir tipus americà. 

- Canalleres. 

- Botes de Seguretat de cuir. 

- Botes de Seguretat de goma. 

- Granota de treball. 

Ferms i paviments  

- Cascos de protecció. 

- Ulleres panoràmiques contra el pols. 

- Protectors auditius (auriculars o taps). 

- Màscara con filtro químic o mecànic. 

- Guants de cuir d'ús general. 

- Guant de lona i cuir tipus americà. 

- Guants de goma (neoprè). 

- Canalleres. 

- Botes de Seguretat de cuir. 

- Botes de Seguretat de goma. 

- Genolleres. 

- Granota de treball. 

- Vestits d'aigua (impermeables). 

- Cinturons antivibradors. 

Senyalització i balisament 

- Cascos de protecció.  

- Protectors auditius (auriculars o taps). 

- Guant de lona i cuir tipus americà. 

- Botes de Seguretat de cuir. 

- Granota de treball. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà 
als treballadors dels mateixos, incloent-los al Pla de Seguretat i Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora, segons l'Art. 7 de les "Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción" R.D. 1627/1997, del 24 d'Octubre. 

Els equips de protecció individual han de complir en tot moment els requisits 
establerts per les "Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
utilización por los Trabajadores de E.P.I.S." R.D. 773/1997, del 30 de Maig, el R.D. 
1407/1192, del 20 de Novembre, i les corresponents Normes UNE.  

DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS A UTILITZAR 
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Els principals materials que componen l'execució de les obres són entre d’altres: 

Serveis 

- tubs de polietilè  

- morters i formigons de resistències varies 

- materials ceràmics  

Encintats 

- vorades prefabricades de formigó vàries 

- formigons de resistències varies 

Paviments 

- peces prefabricades de formigó 

- peces prefabricades de panot 

- subbases de tot-ú 

- formigons de resistències varies 

PREVENCIÓ DEL RISC 

Informació 

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, rebrà de la seva empresa, la 
informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de 
les seves tasques. 

Formació 

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, l'exposició i la informació dels 
mètodes de treball i dels riscos que aquests comporten juntament amb les mesures de 
seguretat que hauran de fer servir. 

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria 
de seguretat i salut. 

A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers 
auxilis, de manera que a l’obra es disposi d'algun socorrista. 

Medicina preventiva i primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material 
consumit. 

S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels 
diversos centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, 
ambulatoris, hospitals, etc.) on s'ha de portar el possible accidentat perquè rebi un 
tractament ràpid i efectiu. 

Reconeixement mèdic 
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El contractista general i els industrials que intervinguin en l’execució de l’obra, 
acreditaran que tot el personal al seu càrrec que treballi a l’obra,  haurà  passat un 
reconeixement mèdic, que es repetirà un cop a l’any. 

PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el 
carrer, i s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona 
aliena, col·locant els tancaments necessaris. 

Es tindrà en compte, la interferència de feines i operacions, així com les interaccions 
entre l’obra i el seu entorn. 

PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara 
que sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la 
contracta principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de 
condicions de treball que han possibilitat l'accident. 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció 
facultativa de l'obra, on s'especificarà: 

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa 

- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal 

- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi 

- Dates límits de realització de les mesures preventives 

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en 
fase d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir 
l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe. 

Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari 
realitzar, caldrà aconseguir prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la 
direcció facultativa. 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la 
subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, 
ni eximeix de complir-les. 

El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones 
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. 
L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El 
contractista serà responsable del manteniment en condicions reglamentàries i de 
l'eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions 
provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 

El contractista portarà el control del lliurament dels equips de protecció individual 
(EPI) de la totalitat del personal que intervé a l'obra. 
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En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a 
les prestacions respectives. 

El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular 
per l'obra el casc de seguretat. 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de 
fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en 
garanteixi l'operativitat funcional preventiva. 

Tota la maquinària elèctrica que s'utilitzi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels 
motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de 
terra necessàries. 

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà 
sempre l'electricista de l'obra. 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 
funcionament. 

CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) 
tindran fixat un període de vida útil. 

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada 
prevista o de la data de lliurament. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa 
servir més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en 
funció dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 

Casc: 

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de 
la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 

Les característiques principals són: 

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o 
iguals a 1.000 V.  

- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 
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Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que 
no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn 
les peces interiors en contacte amb el cap. 

Calçat de seguretat: 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents 
mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús 
de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària 
MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 

Les característiques principals són: 

- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de 
punció plantar).  

- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de 
morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució 
de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 

Guants: 

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, 
esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, 
com ara: 

- cotó o punt: feines lleugeres 

- cuir:  manipulació en general 

- làtex rugós: manipulació de peces que tallin 

- lona:  manipulació de fustes 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la 
Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE 
núm. 158 de 04-07-77. 

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants 
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de 
Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 

Cinturons de seguretat: 

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús 
de cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, 
Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 

Les característiques principals són: 

- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi 
de desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element 
amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.  

Protectors auditius: 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll 
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superior als 80 dB(A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús 
individual. 

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica 
reglamentaria MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-
09-75. 

Protectors de la vista: 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, 
esquitxades  de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la 
vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la 
Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE 
núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 
09-09-78. 

Roba de treball: 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del 
tipus granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu 
provincial. 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements 
addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls 
lliurarà roba impermeable. 

SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) I MEDIS AUXILIARS 

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a 
funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o 
objecte a protegir, així com les condicions que hauran de complir els medis auxiliars a 
emprar en l’execució dels treballs previstos. 

Tanques autònomes de limitació i protecció 

- Tindran com a mínim 100 cm d'alçària. 

- Seran construïdes a base de tubs metàl·lics. 

- La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 

Baranes 

- Envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 

- Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de 
persones o objectes. 

- Tindran una alçada mínima de protecció de 90 cm. 

- Hauran de disposar de passamà, llistó intermedi i entornpeu. 
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Escales de mà 

- A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han 
d’anar  engalzats. 

- Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís 
transparent. 

- No han de superar alçades superiors a 5 metres. 

- Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el 
seu centre. 

- Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 

- Hauran d’anar proveïdes de sabates o dispositius antilliscants a la base o 
ganxos de subjecció a la seva part superior. 

- La longitud de l’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 
metre el punt superior de desembarcament. 

- Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal 
d'evitar moviments, sempre recolzant-se directament sobre el parament. 

- No es faran servir simultàniament per dues persones. 

- L’ascens o  el descens per l’escala es farà sempre de cara a l’escala. 

Serra circular 

- S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la 
serra. 

- S’haurà d’instal·lar una protecció a la part superior de manera que no dificulti 
la visibilitat per realitzar el tall. 

- S’haurà de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la 
taula del tall, mitjançant un resguard, es deixarà només una sortida per les 
llimadures. 

- S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.  

- Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin 
convenientment entrescades. 

- En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en 
aquests moment no presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de 
canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc. 

- S’haurà de complir a cada moment el  RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel 
qual  es dictaminen les disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de 
salut sobre maquinària.  

Passarel·les 

- L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 80 cm. 

- Quan l’alçada d’ubicació de la passarel·la estigui a 50 cm. o més d’alçada, 
s’haurà de disposar de barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i 
entornpeu). 

- El terra de recolzament de la passarel·la ha de tenir la resistència adequada i 
mai serà relliscós. 
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- Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles. 

- Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat. 

- S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs. 

- S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o 
lliscada. 

Formigoneres pasteres 

- Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en 
ubicar-les a una distància superior als 3 metres de la vorera de qualsevol 
excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents nivells. Si es col·loca 
dintre de l’àrea d’influència de gir de la grua torre es disposarà d’ un cobert per 
protegir la caiguda d’objectes. 

- Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el 
terreny donant-li un cert vessament. 

- La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un 
senyal de perill i un rètol amb la llegenda “ÉS PROHIBIT UTILITZAR LA 
MÀQUINA PER PERSONES NO AUTORITZADES”. 

- Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de 
trabuc o “dúmper”, separat del camí dels carretons manuals, en prevenció dels 
riscos de cops o atropellaments. 

- S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a 
superfície d’estada de l’operador de la formigonera pastera, en prevenció dels 
riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament. 

- Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir 
protegits els òrgans de transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per 
evitar el risc d’atrapament. 

- Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els 
riscos per moviments descontrolats. 

- L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de 
zona. 

- La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran 
d’estar connectades a  terra. 

- La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 

- El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 

- Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió  de la 
xarxa elèctrica. 

- Posat que la formigonera pastera es canviï, a través de la balda de la grua 
s’haurà de realitzar mitjançant la utilització d’un balancí que la sospesi per 
quatre punts. 

- Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran 
d’ancorar els conductes per evitar moviments que puguin malmetre les 
conduccions, així com per netejar els conductes una cop finalitzat el procés de 
bombeig, de cada jornada. 

-  
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Perforadora portàtil 

- El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig 
correcte de l’eina, per tal d’evitar els accidents per inexperiència. 

- S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva 
carcassa de protecció; en cas de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui 
completament restituïda. 

- Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la 
clavilla de connexió, posat que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de 
tornar la màquina perquè sigui reparada. 

- S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 

- No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir 
lesions. 

- No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la 
broca i produir serioses lesions. 

- No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a 
foradar amb un punxó, després apliqui la broca i embroqui-la. 

- La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es 
realitzarà mitjançant una mànega contra la humitat a partir del quadre de 
planta, dotat de les corresponents proteccions.  

- És prohibit expressament de  dipositar al sòl o deixar abandonada la 
perforadora portàtil mentre està connectada a la xarxa elèctrica. 

Instal·lacions d’Higiene i Benestar 

- S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions 
d’Higiene i Benestar, preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i 
l’evacuació d’aigües fecals. 

- Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de 
l’obra, considerant l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que 
s’han de cobrir les següents necessitats: canvi de roba, higiene personal i 
necessitats fisiològiques. 

- Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar podran ser: de mòduls prefabricats o 
construïdes a l’obra. Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents 
paràmetres: 

 vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 
2,30 m. I estaran equipats amb seients i casellers individuals. 

 lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima 
d’un lavabo per cada 10 treballadors. 

 dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una 
dotació mínima d’una dutxa per cada 10 treballadors. 

 inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la 
seva dotació mínima serà de: un inodor per cada 25 treballadors i un 
inodor per cada 15 treballadores. Les dimensions mínimes dels mateixos 
seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 

 menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda per a la 
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brossa, ventilació, calefacció i il·luminació. 

Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i 
inodor), i mòduls de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver 
accés directe d’un mòdul a l’altre. 

Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han 
de construir a prop de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans 
d’incorporar-se al treball. 

- En obres entre mitgeres, a zona urbana, atès la manca d’espai s’ha de 
preveure en principi una zona per a la ubicació de les instal·lacions i una 
vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en l’interior de l’edifici 
que s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i 
Benestar seguint els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que 
aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés. 

- Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les 
oficines de l’obra que han de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la 
il·luminació, i la climatització segons la temporada. 

- Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de 
lavabos i inodors. 

- S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de 
protecció personal i col·lectiva. 

- S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i 
d’obra, si l’obra ho permet.  

- S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren 
material i maquinària a l’obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la 
circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la 
prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de 
limitar la zona amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades 
mitjançant balises destellants durant la nit.  

SERVEIS DE PREVENCIÓ 

Servei tècnic de seguretat i salut 

El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o 
extern, d’acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció. 

Servei mèdic 

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o 
mancomunat. 

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, 
haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les 
revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
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Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i 
allò que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector. 

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i 
coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És 
interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. 

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que 
s'hagi consumit. 

INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 
característiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general 
de seguretat i higiene, i 335, 336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre 
i ceràmica. 

LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ 

PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES 
CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, 
EINES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS: 

Aspectes generals 

- REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL. O.M. 31 de gener de 
1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en vigor capítol VII. 

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL. 
R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997. 

- REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   
CONSTRUCCIÓ. O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 

- PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ. Conveni 
O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 

- ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA. O.M. 28 
d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i 
XVI. 

- ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL. O.M. 9 de Març 
de 1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 

- REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES. 
D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 

- ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 
1998. 

- REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS. 
R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 

- ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL. O.M. 
16 de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 
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- LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 
10 de Novembre de 1995. 

- REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ. R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 
1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997. 

- SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL. R.D. 485/1997 de 14 
d’abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL. 
R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA 
MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN 
PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 
d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE 
INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ. R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 
1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

- FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES 
PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 
B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 

- PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB 
L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL. R.D. 664/1997 de 
12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

- EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL. R.D. 665/1997 de 
12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA 
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997. 

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL. R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol 
B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 

- DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT 
DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES. R.D. 1389/1997 de 5 de 
Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997. 

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 
1997. 

- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 

Condicions ambientals 

- IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL. O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 
d'Agost de 1.940. 

- PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE 
L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL TREBALL. R.D. 1316/1.989, de 27 
d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 
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Incendis 

- NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 
d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996. 

- ORDENANCES MUNICIPALS 

Instal·lacions elèctriques 

- REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de 
Novembre B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 
1.969. 

- REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de 
Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973. 

- INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 

Maquinària 

- REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 
d'Octubre de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març 
de 1.972. 

- REGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 
2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 

- REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 
B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de 1.981 i 16 de 
Novembre de 1.981. 

- REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig 
B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 

- I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O. 26 de Maig 
de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989. 

- I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE 
PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

Equips de protecció individual (EPI) 

- COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS 
DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 
28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de 
Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995. 

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA 
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 
773/1.997 de 30 de maig de 1997 

Senyalitzacions 

- DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I 
SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 

- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de 
Carreteras 8.3 - IC 

Varis 
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- QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost 
de 1.978. 

- CONVENIS COL·LECTIUS. 

Relació de normes (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 

Normativa general  

- Utilització d'Equips de Protecció Individual 
R.D. 773/1997, del 
30/05/1997 B.O.E. nº 140 
de 12/06/1997 

Protecció del cap   

- Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 

  

Equips de protecció dels ulls   

   

- Protecció individual dels ulls: Requisits U.N.E.-E.N.  166: 1996 

- Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura  i 
tècniques relacionades 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

- Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes U.N.E.-E.N.  170: 1993 

- Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos U.N.E.-E.N.  170: 1993 

  

Protecció d’oïdes   

- Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Part 1: Orelleres   

- Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Part 1: Taps   

- Protectors auditius. Recomanacions relatives a la 
selecció,     ús, precaucions de treball i manteniment 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  

Protecció de peus i cames   

- Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de  seguretat, 
calçat   de protecció i calçat de treball d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

- Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional U.N.E.-E.N.  345: 1993 
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- Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional U.N.E.-E.N.  346: 1993 

- Especificacions pel calçat de treball d'ús professional U.N.E.-E.N.  347: 1993 

  

Protecció contra la caiguda a diferent nivell, inclòs 
arnesos i cinturons 

 

- Equips de protecció individual contra caiguda d'altures 
Dispositiu de descens 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

-        Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Part 1: Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia 
d'ancoratge rígida 

  

-        Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Part 2: Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia 
d'ancoratge flexible 

  

- Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

- Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Absorbidors de energia 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

- Equips de protecció individual per sostenir en posició de 
treball i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de 
subjecció 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

- Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Dispositiu anticaigudes retràctils 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

- Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Arnesos anticaigudes 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

- Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Connectors 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

- Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Sistemes anticaigudes 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

- Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura. 
Requisits generals per instruccions d'us i marcat 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

  

Equips de protecció respiratòria  
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- Equips de protecció respiratòria. Màscares. Requisits, 
assaigs,  marcat 

U.N.E.  81 233: 1991 

 E.N.    136: 1989 

- Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces 
facials. Connexions per rosca estàndard 

U.N.E.  81281-1: 1989  

 E.N.    148-1: 1987 

- Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces 
facials. Connexions per rosca central 

U.N.E.  81281-2: 1989 

 E.N.    148-2: 1987 

- Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces 
facials. Connexions roscades de M45 x 3 

U.N.E.  81281-3: 1992 

 E.N.    148-3: 1992 

- Equips de protecció respiratòria. Mascarilles. Requisits, 
assaigs, marcat 

U.N.E.  81282 : 1991  

 E.N.    140: 1989 

- Equips de protecció respiratòria. Filtres contra 
partícules. Requisits, assaigs, marcat 

U.N.E.  81284 : 1992 

 E.N.    143: 1990 

- Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i 
filtres mixtes. Requisits, assaigs, marcat 

U.N.E.  81285 : 1992 

 E.N.    141: 1990 

- Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire 
fresc provistos de màscara, mascarilla o conjunt broquet. 
Requisits, assaigs, marcat 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

- Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire 
comprimit per utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o 
adaptador facial tipus broquet. Requisits, assaigs, marcat 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

- Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants 
de protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

- Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants 
amb vàlvules per protegir dels gasos o dels gasos i las 
partícules. Requisits, assaigs, marcat 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  

Protecció de les mans   
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- Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de 
prestacions 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

- Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

resistència a la penetració   

- Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a 
la permeabilitat dels productes químics 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

- Guants de protecció contra riscos mecànics U.N.E.-E.N.  388:1995 

- Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc) U.N.E.-E.N.  407:1995 

- Requisits generals pels guants U.N.E.-E.N.  420:1995 

- Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

- Guants i manyoples de material aïllant per treballs 
elèctrics 

U.N.E.-E.N.  60903:1995 

  

Vestuari de protecció   

- Robes de protecció. Requisits generals U.N.E.-E.N.  340:1994 

- Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites 
partícules de metall fos 

U.N.E.-E.N.  348:1994 

 E.N.    348: 1992 

- Robes de protecció. Protecció contra productes químics 
líquids. Requisits de prestacions de les robes que 
ofereixin una protecció química a certes parts del cos 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

- Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les 
tècniques connexes. Part1: requisits generals 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

- Especificacions de robes de protecció contra riscos de 
quedar atrapat per peces de màquines en moviment 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

- Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. 
Mètode d'assaig per a la propagació limitada de la flama 

U.N.E.-E.N.  532:1996 
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Josep Manuel Hernández Blázquez  

Arquitecte Tècnic municipal 
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
 
Parets del Vallès, desembre de 2016 
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PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES, FACULTATIVES I LEGALS 

CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS 

NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de 
Condicions particulars del Projecte. 

Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució 
de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les 
intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació 
aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als 
seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, això com 
les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment 
del contracte d'obra. 

DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA 

Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de 
relació pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o 
contradicció aparent: 

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o 
arrendament d'obra si és que existeix. 

2. El Plec de Condicions particulars. 

3. El present Plec General de Condicions. 

4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i 
pressupost). Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres 
s'incorporarà al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les 
seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen 
sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 

1.01.- CAPÍTOL 1: CONDICIONS FACULTATIVES 

Epígraf 1: DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 

1.01.1.A.- L’ARQUITECTE DIRECTOR 

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 

a) Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada a les característiques 
reals del sòl. 

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i 
complexitat, per tal de resoldre les contingències que es produïssin i 
impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la 
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solució arquitectònica correcta. 

d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, 
concorrin a la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva 
especialitat. 

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el 
promotor en l'acte de la recepció. 

f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament 
amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra. 

1.01.1.B.- L’APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC 

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a 
l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 
de gener. 

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la 
normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 

c) Redactar, quan es demani, l'estudi dels sistemes adients als riscs del treball 
en la realització de l'obra i aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a la seva 
aplicació. 

d) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la 
juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 

e) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de 
seguretat i higiene en el treball, controlant-ne la seva correcta execució. 

f) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les 
normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 

g) Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres 
unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de 
control, això com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries 
per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el projecte i la normativa 
tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, 
donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es 
resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a 
l'Arquitecte. 

h) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les 
relacions establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de 
l'obra. 

i) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 

1.01.1.C.- EL CONSTRUCTOR 

Article 5.- Correspon al Constructor: 

a) Organitzar els treballs de construcció redactant els plans d'obra que calguin 
i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de 
l'obra. 
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b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Salut de l'obra en aplicació de 
l'estudi corresponent i disposar en tot cas, l'execució de les mesures 
preventives, vetllant pel seu acompliment i per l'observància de la 
normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball. 

c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de 
replanteig de l'obra. 

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l' obra i coordinar 
les intervencions dels subcontractistes. 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements 
constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i 
rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb 
les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les 
anotacions que s'hi practiquin. 

g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els 
materials necessaris per l'acompliment de la seva comesa. 

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 

j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers 
durant l'obra. 

Epígraf 2: DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O 
CONTRACTISTA 

1.01.2.A.- VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la 
documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra 
contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 

1.01.2.B.- PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui, en tot cas, 
l'Estudi de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l'obra a 
l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic de la Direcció facultativa. 

1.01.2.C.- OFICINA A L’OBRA 

Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o 
taulell adequat, on s'hi puguin estendre i consultar els plànols. En l'esmentada oficina 
hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 

- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, 
redacti l'Arquitecte. 

- La Llicència d'obres. 
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- El Llibre d'Ordres i Assistències. 

- El Pla de Seguretat i Higiene. 

- El Llibre d'Incidències. 

- El Reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball. 

- La documentació de les assegurances esmentades en l'Article 5 j). 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, 
convenientment condicionada per a treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la 
jornada. 

1.01.2.D.- REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada 
com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació 
plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions 
que es refereixen a la Contracta. Les seves funcions seran les del Constructor segons 
s'especifica a l'article 5. Quan la importància de les obres ho requereixi i així es 
consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del 
Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. El Plec 
de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el 
Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació 
compromesa. L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de 
qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà 
l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins 
que sigui esmenada la deficiència. 

1.01.2.E.- PRESÈNCIA DELS CONSTRUCTOR EN L’OBRA 

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, 
estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la 
seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i 
subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació d’amidaments i 
liquidacions. 

1.01.2.F.- TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 

Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la 
bona construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament 
determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i 
recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els 
pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. En cas de defecte 
d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de 
projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi 
increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del 
pressupost en més d'un 10 per 100. 

1.01.2.G.- INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS 
DEL PROJECTE 
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Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de 
Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents 
es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els 
originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu 
de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic com de l'Arquitecte. Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de 
la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament 
del termini de tres dies, a aquell que l’hagués dictat, el qual donarà al Constructor el 
corresponent rebut si així ho sol·licités. 

Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que 
calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 

1.01.2.H.- RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o 
instruccions donades per la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a 
través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les 
condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions 
d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap 
reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, 
mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva 
resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de 
reclamacions. 

1.01.2.I.- RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER 
L’ARQUITECTE 

Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal 
encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la 
propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i amidaments. Quan es 
cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article 
precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa 
dels treballs. 

1.01.2.J.- FALTES DEL PERSONAL 

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, 
manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels 
treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o 
operaris causants de la pertorbació. 

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres 
contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de 
Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista 
general de l'obra. 

Epígraf 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS 
MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 
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1.01.3.A.- CAMINS I ACCESSOS 

Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra i el seu 
tancament o cledat. L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació 
o millora. 

1.01.3.B.- REPLANTEIG 

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i 
assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors 
replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i 
inclosos en la seva oferta. El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva 
conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat 
per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 

1.01.3.C.- COMENÇAMENT DE L’OBRA. RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de 
Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels 
períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs 
corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini 
exigit en el Contracte. Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar 
compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels 
treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 

1.01.3.D.- ORDRE DELS TREBALLS 

Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la 
Contracta, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció 
Facultativa estimi convenient variar. 

1.01.3.E.- FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista 
General haurà de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs 
que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això 
sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes 
per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. En 
cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

1.01.3.F.- AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar 
el Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions 
fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. El Constructor 
està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de 
les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol 
obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà 
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que 
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s'estipuli. 

1.01.3.G.- PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, 
aquest no pugés començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible 
acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per 
l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el 
Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix 
l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els 
terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa 
sol·licita. 

1.01.3.H.- RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L’OBRA 

Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis 
d'obres estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció 
Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués 
proporcionat. 

1.01.3.I.- CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les 
modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que 
sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, lliurin l'Arquitecte o 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries 
i de conformitat amb allò especificat a l'Article 11. 

1.01.3.J.- OBRES OCULTES 

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a 
l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin 
perfectament definits; aquests documents s’expendran per triplicat i es lliuraran: un a 
l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents 
aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es 
consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments. 

1.01.3.K.- TREBALLS DEFECTUOSOS 

Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions 
exigides en les "Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de 
Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò 
especificat també en l'esmentat document. Per això, i fins que tingui lloc la recepció 
definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de 
les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o 
per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li 
exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions 
parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte. 
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Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o 
els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs 
de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció 
definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i 
reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció 
ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 

1.01.3.L.- VICIS OCULTS 

Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en 
l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a 
qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que 
cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant 
compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte 
del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a 
càrrec de la Propietat. 

1.01.3.M.- DELS MATERIALS I DELS APARELLS, LA SEVA PROCEDÈNCIA 

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes 
classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec 
Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà 
de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i 
aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre 
marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 

1.01.3.N.- PRESENTACIÓ DE MOSTRES 

Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels 
materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 

1.01.3.O.- MATERIALS NO UTILITZABLES 

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los 
ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, 
enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. Es retiraran de l'obra o es portarà 
a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en 
l'obra. Si no hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així 
ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el 
Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les 
despeses del seu transport. 

1.01.3.P.- MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 

Article 33.- Quan els materials, elements instal·lacions o aparells no fossin de la 
qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, 
quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que 
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no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que 
satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. Si el Constructor 
al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en 
condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la 
Contracta. Si els materials, elements instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però 
acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell 
determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions. 

1.01.3.Q.- DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 

Article 34.- Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o 
elements que intervinguin en l'execució de les obres, seran per compte de la 
contracta. Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties 
suficients podrà començar-se de nou a càrrec també de la Contracta. 

1.01.3.R.- NETEJA DE LES OBRES 

Article 35.- Es obligació del Constructor 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 calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 

1.01.3.S.- OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 

Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels 
quals no existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la 
documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les 
instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i 
pràctiques de la bona construcció. 

Epígraf 4: DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES 

1.01.4.A.- DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la 
Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a 
l'acte de recepció provisional. Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la 
Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es 
convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la 
direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. Practicat un 
detingut reconeixement de les obres, s’estendrà un acta amb tants exemplars com 
intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini 
de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. Seguidament, els 
Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es 
donarà al Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, 
fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou 
reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. Si el Constructor no 
hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 



 
 
 
 
 
 
 
ADEQUACIÓ  DE  L’ESPAI   PÚBLIC COMPRÉS  ENTRE  EL   PASSATGE  DE  JOAN  FUSTER  I  EL  PASSATGE  DE  L’ALGUER  DE  PARETS  DEL  VALLÈS 
 

 

10/22 

1.01.4.B.- DOCUMENTACIÓ FINAL DE L'OBRA 

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les 
obres, amb les especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es 
tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 
de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 

1.01.4.C.- AMIDAMENT DEFINITIU DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE 
L'OBRA 

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al seu amidament definitiu, amb la assistència precisa 
del Constructor o del seu representant. S’estendrà l'oportuna certificació per triplicat 
que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part 
de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de 
fiança. 

1.01.4.D.- TERMINI DE GARANTIA 

Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions 
Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 

1.01.4.E.- CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 

Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre 
les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. Si l'edifici fos 
ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions 
causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per 
defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 

1.01.4.F.- DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà desprès de transcorregut el termini de 
garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la 
data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells 
desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només 
subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 

1.01.4.G.- PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es 
trobés en les condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-
Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres 
necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte 
amb pèrdua de la fiança. 

1.01.4.H.- DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI 
ESTAT RESCINDIDA  
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Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, 
en el termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans 
auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a 
deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. Les obres i 
treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en 
l'article 35.Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò 
que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no 
acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i 
definitiva recepció. 

1.02.- CAPITOL 2: CONDICIONS ECONÒMIQUES 

Epígraf 1: PRINCIPI GENERAL 

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre 
puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les 
condicions contractualment establertes. 

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se 
recíprocament les garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves 
obligacions de pagament. 

Epígraf 2: FIANCES 

Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments 
següents, segons que s'estipuli: 

a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 
100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art. 53). 

b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la 
mateixa proporció. 

1.02.2.A.- FIANÇA PROVISIONAL 

Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional 
per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva 
quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions 
particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del 
pressupost de contracta. El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra 
o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la 
subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la 
fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per 
cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que 
pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. El 
termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el 
Plec de Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data 
en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar 
l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la 
qual es refereix el mateix paràgraf. L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què 
es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués 
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fet per prendre part en la subhasta. 

1.02.2.B.- EXECUCIÓ DE TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA 

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris 
per ultimar l'obra en les condicions contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i 
representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los 
directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense 
perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la 
fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats 
d'obra que no fossin de recepció. 

1.02.2.C.- DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL 

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no 
excedeixi trenta (30) dies un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La 
propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus 
deutes causats per l'execució de l'obra, tal com salaris, subministraments, 
subcontractes 

1.02.2.D.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS  

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer 
recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part 
proporcional de la fiança. 

Epígraf 3: DELS PREUS 

1.02.3.A.- COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 

Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar 
els costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 

Es consideren costos directes: 

a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que 
intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra. 

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la 
unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i 
protecció d'accidents i malalties professionals. 

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per 
l'accionament o funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en 
l'execució de la unitat d'obra. 

Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i 
equips anteriorment citats. 

Es consideraran costos indirectes: 
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Les despeses instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de 
magatzems, tallers, pavellons temporals pels obrers, laboratoris, assegurances, etc., 
els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. 
Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. Es 
consideraran despeses generals: 

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de 
l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels 
costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest 
percentatge s' estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 

Benefici industrial 

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les 
partides anteriors. 

Preu d'Execució material  

S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors 
conceptes excepte el Benefici Industrial. 

Preu de Contracta 

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses 
Generals i el Benefici Industrial. L'IVA es devengat sobre aquesta suma però no 
n'integra el preu. 

1.02.3.B.- PREUS DE CONTRACTA IMPORT DE CONTRACTA 

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es 
contractessin a risc i ventura, s’entén per Preu de Contracta el que importa el cost 
total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) 
sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici 
s'estima normalment, en un 6 %, llevat que en les Condicions Particulars se 
n'estableixi un altre de diferent. 

1.02.3.C.- PREUS CONTRADICTORIS 

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant 
l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o 
quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. El Contractista estarà obligat a 
efectuar els canvis. Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre 
l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en el termini 
que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en 
primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon 
lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. Els contradictoris que hi 
haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

1.02.3.D.- RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la 
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reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió 
reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que 
serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 

1.02.3.E.- FORMES TRADICIONALS D´AMIDAR O D'APLICAR ELS PREUS 

Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país 
respecte a l'aplicació dels preus  o de la forma d´amidar les unitats d'obra executades, 
es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en 
segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 

1.02.3.F.- DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels 
preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per 
realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) 
de l'import total del pressupost de Contracte. En cas de produir-se variacions en alça 
superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la 
fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la 
diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. No hi haurà 
revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el 
Calendari de la oferta. 

1.02.3.G.- EMMAGATZEMAMENT DE MATERIALS 

Article 58.- El Contractista està obligat a fet els emmagatzetmaments de materials o 
aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. Els materials emmagatzemats, una 
vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i 
conservació en serà responsable el Contractista. 

Epígraf 4: OBRES PER ADMINISTRACIÓ 

1.02.4.A.- ADMINISTRACIÓ 

Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que 
calgui per a la seva realització les porti directament el propietari, sigui ell 
personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. Les obres per 
administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 

a) Obres per administració directa. 

b) Obres per administració delegada o indirecta. 

1.02.4.B.- OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA 

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari 
per si mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-
Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que 
calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu 
transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions 
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precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en 
aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un 
simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat 
per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i 
Contractista. 

1.02.4.C.- OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA 

Article 61.- S’entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen 
un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat 
seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. Són, per tant, 
característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les 
següents: 

Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor 
totes les despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el 
Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-
Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels 
materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que 
cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 

Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant 
els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, 
tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels 
treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import 
total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

1.02.4.D.- LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ 

Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o 
indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions 
particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les 
despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació 
valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents 
següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document 
adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en 
l'obra. 

b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la 
legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels 
operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades 
nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps 
d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, 
guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al 
qual corresponguin les nòmines que es presentin. 

Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada 
d'enderrocs. 

Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat 
o en la  gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és 
sempre a compte del Propietari. 
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A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de 
la quan hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un 
quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos 
els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals 
que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici 
Industrial del mateix. 

1.02.4.E.- ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIÓ 
DELEGADA 

Article 63.- Llevat un pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes 
d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els 
comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa 
periodicitat, l´amidament de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost 
aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor 
sinó que hagués pactat el contrari contractualment. 

1.02.4.F.- NORMES PER A L'ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS 

Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració 
delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al 
Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al 
Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres 
dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-
los. 

1.02.4.G.- RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS 
OBRERS 

Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra 
executada que preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments 
de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin 
notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats 
d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que 
aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada 
per l'Arquitecte-Director. Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els 
mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda 
facultat per resarcir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent 
(15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al 
Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En 
cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, 
se sotmetrà el cas a arbitratge. 

1.02.4.H.- RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR 

Article 66.- En els treballs d’Obres per Administració delegada" el Constructor només 
serà responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats 
executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als 
obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les 
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disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 
63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i 
aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. En virtut del que s'ha 
consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els 
treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el 
paràgraf anterior. 

Epígraf 5: DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 

1.02.5.A.- FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES 

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant 
que en el Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptiu una altra cosa, 
l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 

1. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de 
l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per 
l'adjudicatari. 

2. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a 
la bestreta, podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades. Previ  
amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del 
preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al 
Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats 
d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de 
base per a l´amidament i valoració de les diverses unitats. 

3. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els 
materials diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de 
l'Arquitecte-Director. S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas 
anterior. 

4. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present 
"Plec General de Condicions econòmiques" determina. 

5. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 

1.02.5.B.- RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 

Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els 
"Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una 
relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons 
l´amidament que haurà practicat l'Aparellador. El treball executat pel Contractista en 
les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de l´amidament general, 
cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, 
els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més 
allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a 
millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. Al 
Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta 
relació, l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, 
acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) 
dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-
les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les 
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observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies 
següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les 
reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i 
podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució 
de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions 
Facultatives i Legals". Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf 
anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres executades. De 
l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi 
preestablert. El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per 
escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu 
import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant 
per cent de Contracta. Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes 
següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i 
lliuraments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de 
la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció 
de les obres que comprenen. Les relacions valorades contindran solament l'obra 
executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte-
Director ho exigís, les certificacions estendran a l'origen. 

1.02.5.C.- MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES 

Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, 
utilitzés materials de preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat 
en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o 
executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís 
en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri 
de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que 
pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la 
projectada i contractada o adjudicada. 

1.02.5.D.- ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole 
econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida 
alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a 
continuació s'expressen: 

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades 
mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia l´amidament i aplicació del 
preu establert. 

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus 
contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars 
contractats. 

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la 
partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que 
en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de 
justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb 
anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar 
aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els 
materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el 
seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, 
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incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de 
Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici 
Industrial del Contractista. 

1.02.5.E.- ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO 
CONTRACTATS 

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de 
qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per 
compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista 
tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li 
seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. A més de reintegrar 
mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el 
tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions 
Particulars. 

1.02.5.F.- PAGAMENTS 

Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. L'import 
d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra 
conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els 
pagaments. 

1.02.5.G.- ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia 
s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es procedirà així: 

1. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa 
justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-
Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats 
els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va 
establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas 
que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; 
en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 

2. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per 
l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel 
Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 

3. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per 
deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per 
aquests treballs res al Contractista. 

Epígraf 6: DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES 

1.02.6.A.- IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI 
D'ACABAMENT DE LES OBRES 

Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil 
(0/00) de l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, 
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comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. Les sumes 
resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

1.02.6.B.- DEMORA DELS PAGAMENTS 

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a 
què correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre 
l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos 
de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada 
certificació. Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest 
termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la 
resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres 
executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin es 
condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la 
finalització de l'obra contractada o adjudicada. Malgrat l'expressat anteriorment, es 
refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, 
quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit 
en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost 
corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 

Epígraf 7: VARIS 

1.02.7.A.- MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS 

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director 
hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels 
contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. Tampoc 
s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error als 
amidaments del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, 
l'ampliació de les contractades. En tots aquests casos serà condició indispensable que 
ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin per 
escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o 
aparells ordenats utilitzar 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 l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una 
reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 

1.02.7.B.- UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERO ACCEPTABLES 

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però 
acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o 
partida d'abonament desprès de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar 
amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, 
s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir 
l'esmentat termini. 

1.02.7.C.- ASSEGURANÇA DE LES OBRES 

Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el 
temps que duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança 
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coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes 
assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, 
s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni 
l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament 
d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs 
de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en 
document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints 
del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha 
exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb 
devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., 
i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre 
i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi 
la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels 
danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-
Director. En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que 
hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que 
l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. Els riscs 
assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els 
posarà el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a 
l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 

1.02.7.D.- CONSERVACIÓ DE L'OBRA 

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de 
l'obra durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel 
Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del 
Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el 
que hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de 
la Contracta. En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les 
obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i 
net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. Desprès de la recepció provisional de 
l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi 
guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la 
vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. En tot cas, tant si l'edifici 
està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el 
termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions 
Econòmiques". 

1.02.7.E.- UTILITZACIÓ PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI 

Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la 
necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que 
pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per lliurar-los a 
l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que 
s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les 
millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. En el cas que en 
acabar el contracte i lliurar els materials, propietats o edificacions, no hagués 
acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el 
Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
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Josep Manuel Hernández Blázquez 

Arquitecte Tècnic municipal 
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
 
Parets del Vallès, desembre de 2016 
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44..  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓ  GGRRÀÀFFIICCAA  
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33..  VVAALLOORRAACCIIÓÓ  EECCOONNÒÒMMIICCAA  
  
  
  
  



Preu Amidament Import

Capítol 01 Moviment de terres, Subbases i Paviments

'01.01

 

F221C272 m3 Excavació a cel obert per a caixes de paviment, en
terreny compacte, realitzada amb mitjans mecànics,
inclús p.p. De retirada i càrrega sobre camió o
contenidor.

4,20 97,33 408,79

01.02 F2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, sobre camió o contenidor i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 10 km.

5,79 121,66 704,41

01.03 F2270100 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes de
paviments, amb mitjans mecànics, tot inclòs i
acabat.

0,48 216,29 103,82

01.04 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial de 20 cm. de gruix,
procedent de granulats reciclats de formigó, amb
estesa i piconatge del material al 98 % del PM

16,48 43,38 714,90

01.05 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2,
col·locada no adherida entre la subbase i la solera de
formigó.

1,32 216,29 285,50

01.06 F9265F11 m3 Subbase de formigó HM-20/S/20/I, de 15 cm. de
gruix, de consistència seca i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibrat manual, amb acabat reglejat.

83,30 32,44 2.702,25

01.07

 

K962L67D ml Vorada recta de jardí de peces de formigó, mod. T2P
de Breinco o similar, per a zones perimetrals i de
divisió de pastilles interiors, de secció 15x25X100
cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-
40b.

31,30 101,69 3.182,90

01.08 F9z4AB2A m2 Armadura pel control de la fissuració suf¡perficial en
paviment de formigó, amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 30x15 cm. D:4,5-4,5
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,94 110,50 214,37

01.09

3

F9G4K64C m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-
2/F/12-60/IIa+E, de 10 cm de gruix, de consistència
fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25
kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars
de color, inclús p.p. de talls amb serra de disc per a
formació de junts de retracció, totalment acabat.

18,90 110,50 2.088,45

01.10

 

F9F5A21A m2 Col·locació de paviment a subministrar per la brigada
municipal, de peces prefabricades de formigo de
40x20 cm i 8 cm de gruix, col·locades amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

24,26 94,00 2.280,44
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01.11

 

F9F5U010 m2 Reparació de voreres, amb afectació d'arbrat, la
partida inclou:
Tall de paviment amb màquina manual, demolició de
paviment de peces prefabricades col·locades sobre
formigó, fins a 12 cm de gruix i fins 2 m d'amplada
amb compressor, base de formigó hm-20/p/20/i de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb un gruix promig de 15 cms. abocat des de
camió, inclou subministrament, estesa i vibratge
manual, formació de paviment de rajola hidràulic
20x20x4 cm. col·locat a truc de maceta amb morter i
beurada de ciment, inclou subministrament i
col·locació. Càrrega i transport de runes amb camió
a instal.lació autoritzada per a la gestió de residus, i
deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, (a justificar).

86,30 20,00 1.726,00

01.12 F2R642E0 m3 Retirada i càrrega amb mitjans manuals i mecànics i
transport de residus de tot tipus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de
5 m3 de capacitat (a justificar)

26,90 5,00 134,50

01.13 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,47 121,66 787,14

01.14 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) ( a justificar)

16,68 5,00 83,40

Total capítol 1 15.416,87

Capítol 02 Mobiliari i Arbrat

02.01 1 F991A100 ut Escocell metàl·lic rectangular amb marc perimetral
de planxa d'acer, de mides 140x100 cm i 20 cm
d'alçària i 10 mm de gruix, amb potes d'ancorartge
cada 0,50 m. com a màxim, mecanitzat a taller,
galvanitzat en calent i muntat a l'obra, inclòs p.p. de
base de formigó hm-20, tot inclós i acabat.

102,20 2,00 204,40

02.02  FR44U010 ut Subministrament d'arbre a determinar tipus Prunus
cerasifera Pissardi, Melia azedarach o similar, de 18
a 25 cm de perímetre de tronc, amb pa de terra de
diàmetre mínim 70 cm. i profunditat mínima de 50
cm., segons fórmules NTJ.

148,60 2,00 297,20
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02.03 FR612347 ut Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 60% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.

61,10 2,00 122,20

02.04 FRZ51100 ut Fixació dins del clot de plantació de pa de terra
d'arbre de perímetre fins a 25 cm, amb sistema de
subjecció format per tres ancorategs metàl·lics,
cables, cingla i sistema tensor.

92,00 2,00 184,00

02.05  FQ213112 ut S. i m. de paperera trabucable de 70 l. i 45 cm de
diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb
base perforada, bloqueig de seguretat i peus/suports
de 50x20x1,5 mm reforçats, ancorada a paviments
i/o soleres de formigó, amb perns/espàrrecs/cargols
déxpansió de M8; model BCN, ref. PA606 de Benito
Urban o similar

174,00 1,00 174,00

02.06  KSO5T56 ut Muntatge de banc a subministrar per brigada
minicipal, tipus Neobarcino o similar de fusta amb
estructura metàl·lica de 180cm de longitud, ancorat
a paviments i/o soleres de formigó, amb resines
epoxi i perns/espàrrecs/cargols de fixació de M10

78,00 2,00 156,00

02.07 F2221231 ml Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15
cm. d'amplària i 60 cm. de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, amb mitjans manuals i mecànics.

4,52 8,00 36,16

02.08 FB33EP03 ml Tub corbable corrugat de polietilè, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada i formació de prisma de formigó envoltant
el tub, de mides 20x20 cm.

10,92 10,00 109,20

Total capítol 2 1.283,16

Total Pressupost d'Execució Material 16.700,03
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Capítol 01 Moviment de terres, Subbases i Paviments 15.416,87

Capítol 02 Mobiliari i Arbrat 1.283,16

Sumen 16.700,03

Repercussió Control de Qualitat (1,00 % s/. PEM) ( a justificar) 167,00
(fins el 1,00 % s/. PEM, a càrrec del contractista)

Repercussió Seguretat i Salut (2,00 % s/. PEM) 334,00

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (P.E.M.) 17.201,03

Total Pressupost Execució Material 17.201,03

13% Despeses Generals 2.236,13

06% Benefici Industrial 1.032,06

Sumen 20.469,22

21% I.V.A. 4.298,54

24.767,76
(Aquest pressupost d'execució per contracte,puja la quantitat de vint-i-quatre mil set-cents seixanta-set euros i setanta-sis 

Josep Manuel Hernández Blázquez
Arquitècte Tècnic municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Parets del Vallès, desembre de 2016

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (P.E.C.

RESUM PRESSUPOST

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (P.E.M.)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (P.E.C.)
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