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1. Objecte del present projecte 
 
El present projecte, redactat per l’Ajuntament de Parets del Vallès, té per objecte la definició de les 
obres de reurbanització de la zona d’estacionament en front del cementiri municipal, amb una 
superfície total de 1.530,15 m2. 
 
Aquesta actuació permetrà millorar la qualitat dels espais públics. En concret, es proposa la 
reurbanització de l’espai destinat a aparcament millorant les seves condicions d’urbanització i del 
seu entorn, optimitzant el nombre de places d’aparcament. 
 
Aquest aparcament ja disposa de xarxa unitària de sanejament, però cal ampliar-la amb dos 
interceptors més. 
 
Amb caràcter previ a la redacció del present projecte ha estat necessari realitzar petits ajustaments 
de les alineacions i seccions del carrer d’acord sempre amb el Pla General i amb els Serveis 
Tècnics Municipals. 
 
El projecte contempla les següents actuacions: 

1. Localització i desplaçament quan procedeixi dels serveis afectats. 
2. Enderroc de paviments existents en voreres i calçada. 
3. Construcció de la nova xarxa d’aigua de reg i renovació d’escomeses. 
4. Construcció del prisma de tubulars per al soterrament de serveis. 
5. Encintat amb vorada i rigola de la calçada. 
6. Realització de la canalització i bases de fonamentació de l’enllumenat públic. 
7. Pavimentació del ferm de l’aparcament i voreres. 
8. Senyalització. 

 
 
 
2.Antecedents 
 
El desenvolupament econòmic i urbanístic de Parets del Vallès s’ha beneficiat de les seves 
excel·lents comunicacions. Ara, atès el creixement urbà i la creixent demanda de major qualitat de 
vida de la població, es tracta de estudiar com integrar aquest aparcament dins el teixit urbà per tal 
que no es converteixin en barreres i serveixin a les noves funcionalitats. 
 
L’Ajuntament de Parets del Vallès va iniciar un programa de reurbanització de l’espai públic del 
municipi, aquells altres que, constituint la trama bàsica, disposin d’una urbanització inadequada o 
envellida, i/o manca de serveis. La urbanització de l’aparcament del cementiri forma part d’aquest 
programa. 
 
El present projecte completa la reurbanització de l’aparcament amb els elements que facilitaran la 
seva adaptació a les prestacions que es demanen a un aparcament urbà, completant aquells que 
actualment li manquen i restablint aquells que estan envellits. 
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3.Informació topogràfica 
 
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 una precisió equivalent, a una 
escala 1/1.000, i digitalitzada pel tal de poder gestionar la informació gràfica amb un programa de 
dibuix assistit per ordinador. 
 
 
4.Situació actual 
 
L’aparcament està situat dins una illa compresa entre els carrers Sant Antoni, Sant Valerià i 
Ponent. Està delimitat per la seva part oest per el cementiri, per la seva part nord amb el parc 
adjacent, a l’est pel carrer Sant Valerià i pel sud amb el carrer Sant Antoni. 
 
La forma de la zona d’estacionament és trapezoïdal, amb una superfície de 847,50 m2, i una 
llargada d’uns 60 m, per una amplada en font del cementiri d’uns 24 m i en el carrer Sant Valerià 
d’uns 7 m. 
 
La pavimentació consisteix, en la zona del front del cementiri, d’un paviment de peces formigó 
sobre una base de solera de formigó i, en la zona d’aparcament, un paviment d’aglomerat asfàltic 
sobre una sub-base de tot-ú. 
 
El carrer disposa de xarxa unitària de sanejament, la qual no es modificarà. Està previst afegir dos 
interceptors dins la zona d’aparcament. 
 
Caldrà modificar la xarxa d’enllumenat públic per afegir els nous punts de llum de l’aparcament. 
 
5.Condicionants considerats 
 
En primer lloc, l’estudi d’alineacions i les seccions que s’ha realitzat des dels Serveis Tècnics 
Municipals. Aquest estudi realitzat a escala 1/250 permet definir amb detall les alineacions. 
 
Pel que fa a la calçada, es manté la mateixa geometria existent, excepte per una zona verda que 
s’afegeix al nord de l’aparcament per protegir els xiprers existents. Aquesta zona verda es 
distribuirà d’una forma homogènia, per tal d’integrar l’aparcament dins l’entorn del parc, i alhora, 
ajuda a protegir des del parca la visió dels cotxes estacionats. 
 
Pel que fa a les voreres, es modifica l’entrada de l’aparcament des del carrer Sant Antoni per 
afavorir el radi de gir del trànsit rodat, i s’afegeix una nova vorera a l’accés del parc, per facilitar la 
transició del passeig a aquest. 
 
Així mateix, en aquesta mateixa zona d’accés al parc, es col·locarà un pas de vianants que ara 
mateix no existeix, i que es considera necessari. 
 
La rasant projectada ve condicionada per la pavimentació actual, i principalment per les cotes dels 
carrers adjacents existents, de manera que resti sempre a un nivell adequat per accedir-hi, donant 
sempre una lleugera pendent per assegurar el bombeig i facilitar l’evacuació de les aigües de pluja. 
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Un cop col·locats tots els elements d’urbanització sobre les voreres, aquestes disposaran d’un 
ample mínim de 0,90 m que permeti el pas de persones amb mobilitat reduïda. Igualment els 
encreuaments de calçada disposaran de guals adaptats. 
 
 
6.Normativa considerada 
 
El present projecte es realitza respectant el disposat en el Pla General de Parets del Vallès. 
 
Són bases tècniques del present projecte i de les solucions en ell adoptades els següents 
documents: 
 
PG-3“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes”. PG-3/75 
de 6 de febrer de 1.976 i les seves modificacions posteriors. 
 
Orden Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a 
la Construcción de Explanaciones, Drenajes y Cimentaciones (BOE, 11 de julio) 
 
Orden Ministerias FOM 475/2002, de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
relativos a Hormigones y Aceros (BOE, de 6 de marzo) 
 
Orden Circular 5/2001, de 24 de mayo, sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos 
de hormigón. 
Orden Circular 326/2000, de 17 de febrero, de geotecnia vial en lo referente a materiales para la 
construcción de explanaciones y drenajes. 
 
Orden Ministerial 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 (BOE, 28/1/2000) 
 
Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes en lo relativo a 
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados (BOE, 22/1/2000) 
 
PCS“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones”, aprovat per Ordre Ministerial de 15 de setembre de 1986 (BOE núm 228 de 23 de 
setembre de 1986 i correcció d’errades BOE núm. 51 de 28 de febrer de 1987) 
 
RC-97“Instrucción para la recepción de cementos RC-97”,  aprovada per “Real Decreto 776/1997” 
de 30 de maig. 
 
EHE-99“Instrucción del Hormigón Estructural aprovada per Real Decreto 2661/1998 d’11 de 
desembre 
 
FL-90“Norma Básica  NBE FL-90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo”, aprovada per “Real 
Decreto 11723/1990” del MOPU, de 20 de desembre (BOE de 4 de gener de 1991). 
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NBE EA-95Norma básica de la edificación NBE EA-95: Estructuras de acero en edificaciones, 
aprovada per Real Decret 1829/1995 de 10 de novembre (BOE de 18 de gener de 1996) 
 
I.F.FF.Instrucción 6.1.I.C. 1975 sobre firmes flexibles (O.M. de 12 de març de 1976) 
 
I.F.R.Instrucción 6.2.I.C. 1975 sobre firmes rígidos (O.M. de 12 de març de 1976) 
 
3.1. - I.C.Instrucción 3.1. – I.C. de la Dirección General de Carreteras sobre trazado aprovada per 
Ordre del Ministerio de Fomento de 27 de desembre de 1999. 
 
6.1. - IC Instrucción 6.1. - I.C. de la Dirección general de Carreteras sobre secciones de firmes, 
aprovada per Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre de 2003 (BOE de 12 de desembre de 
2003). 
 
6.3. – I.C.Instrucción 6.3.- I.C. de la Dirección General de Carreteras sobre rehabilitación de firmes, 
aprovada per Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre de 2003 (BOE de 12 de desembre de 
2003. 
 
8.1. - I.C.Senyalització Vertical. Norma 8.1. - I.C. aprovada per Orden de 28 de desembre de 
1.999. 
 
8.2. - I.C.Marques vials. Aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987 (BOE de 4 d’agost i 
29 de setembre de 1987. 
 
Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja i acabaments 
d’obres fixes en vies fora de poblacions (BOE de 18 de setembre) 
 
Recomanacions per al control de qualitat en obres de carreteres de la Direcció General de 
Carreteres (1978) 
 
P.A.A.“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de suministro de agua”.  
 
R.B.T.“Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias” 
aprovat per R.D. 842/2002, de 2 d’Agost, i publicat en el B.O.E. el 18/9/2002. 
 
Així com totes aquelles normes vigents a les Companyies subministradores dels serveis que 
puguin resultar afectats (aigua, electricitat, telèfons i gas). 
 
A l’execució de les obres es respectarà el disposat al Decret 201/1994 de 26 de juliol de la 
Generalitat de Catalunya, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
També es respectarà el disposat per la Generalitat de Catalunya en matèria d’accessibilitat, 
concretament per: 
 
Llei 20/1991 de 25 de novembre de la Presidència de la Generalitat de Catalunya de “Promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques”, modificada pel Decret Legislatiu 6/1994 
de 13 de juliol. 
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Decret 135/1995 de 24 de març del Departament de Benestar Social de la Generalitat de 
Catalunya de “Desplegament de la Llei 20/91 de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i 
de supressió de barreres arquitectòniques”, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat (DOGC núm. 
2043 de 28 d’abril de 1995) 
 
Serà també d’aplicació la legislació que substitueix, modifiqui o complimenti les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb 
anterioritat a la data del contracte. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte en tot 
moment les condicions més restrictives. 
 
Pel que respecta a la Seguretat i Salut els serà d’aplicació el que es disposa a l’Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
 
 
7.Descripció de la solució adoptada i la seva justificació 
 
La solució projectada queda perfectament definida als plànols, assenyalant-se com a 
característiques més importants: 
 
a) Característiques geomètriques: 
 
L’aparcament està delimitat per la seva part oest per el cementiri, per la seva part nord amb el parc 
adjacent, a l’est pel carrer Sant Valerià i pel sud amb el carrer Sant Antoni. Juntament amb les 
voreres adjacents a adequar, té una superfície total de 1.530,15 m2. 
 
S’ha redistribuït la posició de l’aparcament en base a optimitzar el nombre de places d’aparcament 
en aquest àmbit, segons les següents característiques: 
 

 Al voltant de 30 places d’aparcament de 2,50 x 5,00 m  
 Carrils de circulació interior d’un sol sentit de 5,00 m d’ample mínim. 
 Adequar els passos de vianants al Codi d’accessibilitat. 
 Realitzar una vorera a l’accés de l’aparcament des del carrer Sant Valerià de 

 2,50 metres. 
 Millorar la il.luminació, i en conseqüència la seguretat de l’aparcament. 
 Millora de la xarxa de sanejament de l’aparcament. 

 
Les rigoles que encinten la calçada són sempre les que donen continuïtat visual a la alineació del 
carrer. I per protegir l’àmbit de l’aparcament respecte a les zones verdes, tot el perímetre 
d’aquestes, haurà de protegir-se amb peces prefabricades de formigó de vorada. 
 
Als plànols de definició geomètrica queden perfectament definits els radis i les coordenades de 
varis punts que permeten el replanteig de les obres. 
 
En alçat, els trams es defineixen d’acord amb la rasant i amb les pendents existents, disposant en 
els canvis de pendent un acord vertical de paràmetre Kv=500. 
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b) Pavimentació: 
 
Es durà a terme una subbase de tot-ú artificial, un reg d’imprimació amb emulsió bituminosa i 
posterior capa de rodadura D-12 de 8 cms d’espessor. A la vista dels resultats dels assaigs a 
efectuar, es comprovarà que en tots els punts del traçat dels vials, l’esplanada correspongui a una 
categoria E 1 (CBR comprès entre 5 i 10) o superior, essent l’Arquitecte Director que pot introduir 
els canvis necessaris a la secció estructural en funció de les característiques reals de l’esplanada. 
 
Pel que respecta a les característiques de les següents capes: 
 
La subbase de tot-ú artificial, amb estesa i piconatge de material, serà de 10 cms d’espessor. 
 
El reg d’imprimació es realitzarà, prèvia neteja i preparació de la superfície, amb una dotació 
mínima de 1,7 kg de lligant bituminós per metre quadrat de paviment. Les seves característiques 
seran les definides a l’article 530 del P.G.3. 
 
Per a la capa de rodadura s’ha considerat convenient emprar una mescla bituminosa en calent D-
12, amb betum asfàltic 60/70. Els betums asfàltics venen definits a l’article 211 del P.G.3. Els àrids 
per a les mescles bituminoses venen definits en els articles 542.2.2 del P.G.3. 
 
El filler serà com a mínim del 50% d’aportació, amb una relació ponderal mínima filler/betum 1,2. 
Les seves característiques es defineixen a l’article 542.2.3. del P.G.3. 
 
La fabricació, transport i execució de mescles bituminoses en calent seran les definides a l’article 
542 del P.G.3. 
 
Es delimiten les calçades per rigoles i vorades. La vorada a col·locar serà de formigó prefabricat, 
sobre una base de 15 cm de formigó HM-20 al costat de la qual es col·loca una rigola blanca de 8 
cm de gruix i de 30x30 cm. 
 
A les voreres es col·loca una base de sòl seleccionat de 15 cm de gruix, una capa de 15 cm de 
base de formigó HM-15 i sobre d’ella un paviment hidràulic de peces de panot 20x20x7 cm. 
 
Transversalment la calçada tindrà un bombeig del 2% cap als costats, recollint-se les aigües de 
pluja a la rigola que encinta la calçada. 
 
c) Xarxa de clavegueram: 
 
Tota la xarxa del municipi es unitària, per la qual cosa es continua amb el mateix sistema. 
L’aparcament disposa actualment d’una xarxa unitària que connecta amb la xarxa del carrer Sant 
Valerià. 
 
Es col·locaran embornals previstos de reixa abatible de fosa i es connecten a la xarxa mitjançant 
tubs de Polietilè autoportant de doble paret corrugat exteriorment tipus SN 8 kN/m2 de 315 mm de 
diàmetre recoberts de formigó amb un mínim de 10 cm en cada cara. 
 
S’utilitzaran les seccions normalitzades de tubs i embornals, definides en els plànols de detall. 
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S’estableix una limitació superior i inferior a les velocitats de circulació de les aigües per les 
clavegueres en ordre a aconseguir un millor funcionament del sistema, així com per procurar 
allargar la seva vida útil. La limitació de velocitat màxima de circulació de l’aigua ve determinada 
per l’erosió que puguin causar altes velocitats per les sorres o altres sòlids minerals que transportin 
les aigües.  
 
Les aigües pluvials, pel seu caràcter ocasional, poden agafar velocitats de fins 6 m/seg. a secció 
plena.  
 
L’adopció de velocitats mínimes ve determinada per la necessitat d’evitar la sedimentació dels 
sòlids que transporten les aigües pluvials de manera que les clavegueres siguin autonetejables. 
Les velocitats mínimes adoptades són de 0,60 m/seg. per a cabals d’un any de període de retorn. 
 
La pendent de les clavegueres s’ha projectat de tal manera que les velocitats màximes i mínimes 
estiguin dins els marges esmentats. 
 
Les rases es suposa s’excaven amb talussos 1/5. 
 
d) Jardineria 
 
A l’àmbit d’actuació hi ha les següents espècies d’arbres i arbustos: Cupresus Sempervirens 
Stricta (xiprers), pinus pinae (pi blanc), nerium oleander (baladras), ibustrum japonicum (truana) i 
algun roser. 
 
Com a actuació a realitzar, s’arrencarà un xiprer existent i es transportarà a un viver per a posterior 
transplantament. 
 
e) Abastament d’aigua de reg 
 
La xarxa projectada contempla la implantació de tubs de polietilè a la zones verdes per a reg 
automàtic. Aquesta es connectarà a la xarxa pública mitjançant una escomesa, i estarà formada 
per un comptador, un programador, tubs de polietilè i difusors. 
 
f) Enllumenat públic 
 
Pel que fa a l’enllumenat de la via pública, es tracta de mantenir les lluminàries existents, excepte 
en el cas que la ubicació d’aquestes calgui modificar-se. 
 
Pel que fa a l’enllumenat de l’interior de l’aparcament, es col·locaran noves lluminàries entre els 
xiprers, que donin un nivell d’il·luminació adequat per a l’ús d’aparcament. També està previst 
col·locar punts de llum en front del cementiri. 
 
Per al pas del conductors elèctrics s’han previst dos tubs corrugats de110 mm de diàmetre. El 
conductor de presa de terra serà de coure de 35 mm2 de secció. A distàncies compreses entre 
100 i 150 m es col•locaran plaques d’acer galvanitzat de 55 cm2 de superfície i 3 mm de gruix per 
la presa de terres de la instal•lació. 
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8. Afectacions 
 
Per a l’execució de les obres no s’afecta cap edificació. 
 
9.Termini d’execució i garantia 
 
El termini d’execució de les obres s’estableix en un mes i mig (1,5). 
 
El programa d'obra es detalla convenientment, si bé l'Arquitecte Tècnic Director podrà introduir les 
modificacions que consideri convenients per a la correcta execució de les obres. 
 
L'execució de les diferents unitats d'obra s'adaptarà al disposat en el Plec de Condicions. 
 
El procés d’execució serà el següent: 
 
1.- Localització dels serveis afectats. 
2.- Enderroc del paviment existent (voreres i calçada). 
3.- Reposició de serveis afectats. 
4.- Xarxa de clavegueram i renovació d’escomeses. 
5.- Encintat de vorades i rigoles. 
6.- Xarxa de distribució d’aigua de reg. 
7.- Execució canalització de l’enllumenat públic. 
8.- Execució de prisma de serveis de comunicació. 
9.- Pavimentació de calçada. 
10.- Muntatge de l’enllumenat públic. 
11.- Pavimentació de voreres. 
12.- Senyalització 
13.- Mobiliari urbà. 
14.- Acabats. 
 
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. 
 
10.- Obra completa 
 
De conformitat amb l’ art. 64 del Reglamento General de Contratación (Decreto 3410/1975) es fa 
constar expressament que el present Projecte fa referència a una obra completa, segons el que 
disposa l’Art. 58 del Decret 3410/1975 tal com queda justificat en aquesta Memòria. 
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11.Documents de que consta el projecte 
 
 
Document nº 1.-  Memòria 
1.-Objecte del projecte 
2.-Antecedents 
3.-Informació topogràfica 
4.-Situació actual 
5.-Condicionants considerats 
6.-Normativa considerada 
7.-Descripció de la solució adoptada i la seva justificació 
8.- Afectacions 
9.-Termini d’execució i garantia 
10.-Obra completa 
11.-Documents de què consta el projecte 
12.- Revisió de preus 
13.- Control de qualitat 
14.-Pressupost 
            
Annexes 
1. Justificació de preus 
2. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
3. Gestió de residus  
 
Document 2.- Plànols 
 
1.- Situació i emplaçament1/1.000 i 2000 
2.-Planta estat actual1/500 
3.-Planta estat actual: topografia i cotes1/250 
4.-Planta enderrocs1/250 
5.-Planta proposta 1/500 
6.-Planta proposta: Planta topografia, cotes i pendents1/250 
7.-Planta proposta: pavimentació, senyalització i mobiliari1/250 
8.-Planta proposta: instal·lacions1/250 
9.-Secció transversal1/50 
9.1.-Secció longitudinal1/50 
10.-Detalls s/e 
 
Document  3.- Plec de Condicions 
 
Document  4.- Pressupost 
 
Amidaments i Pressupost 
Resum del pressupost  
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13.Revisió de preus 
 
A la vista del termini d'execució (1,5 mesos) i l’import de les obres no es considera procedent cap 
tipus de revisió de preus. 
 
 
14.- 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. 
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15.Pressupost 
 
El Pressupost d’Execució Material és de SEIXANTA-VUIT MIL NOU-CENTS TRETZE EUROS 
amb VUITANTA CÈNTIMS D’EURO (68.913,80 €). 
 
El Pressupost d’Execució per Contracta de les obres (IVA inclòs) és de NORANTA-NOU MIL DOS-
CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO  (99.228,98 €). 
 
 
 
 
 
 
Servei d’Urbanisme i Habitatge 
 
 
 
Jaume Corominas Bernis, arquitecte tècnic municipal 
Parets del Vallès, maig de 2014 
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
DOCUMENT 1.- MEMÒRIA 
DOCUMENT 2.- PLEC DE CONDICIONS 

 
 
 
DOCUMENT 1.- MEMÒRIA 
 
 

1. OBJECTE D’AQUEST ESTUDI. 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Higiene estableix, durant la realització d’aquesta obra, les 
previsions respecte a prevenció de risc d’accidents i malalties professionals, així com els 
derivats dels treballs  de reparació, conservació i manteniment, i les instal·lacions preceptives 
d’higiene i benestar dels treballadors. 
 
Servirà per donar directrius bàsiques a l’empresa constructora per portar a terme les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
 
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat avans de l’inici de l’obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. 
 
Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les 
mesures de seguretat i salut a l’obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure 
el Pla de Seguretat i Salut. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als sot-contractistes (art. 11è). 
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2. TIPOLOGIA DE L’OBRA.  
 
Les obres descrites al present projecte, contemplen la reposició de voreres i paviment, tot 
millorant les condicions d’urbanització i del seu entorn. 
 

3. SITUACIÓ. 
 
Les obres s’ubiquen a l’aparcament en front del cementiri municipal. 
 

4. COMUNICACIONS. 
 
La principal via de comunicació (per carretera) és la C-17, que connecta amb l’AP7 i la C33. 
 

5. LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I 
MITJANS D’EVACUACIÓ. 

 
Els centres assistencials més propers són els següents: 
 
CAP Parets del Vallès 
Av. de Catalunya, 127 B 
08150 Parets del Vallès 
93.562.16.89 
 
Hospital General de Granollers 
Av. de Francesc Ribas, s/n 
08400 Granollers 
93.842.50.00 
 
Hospital de Mollet 
Sant Llorenç, 39 
08100 Mollet del Vallès 
93.576.03.00 
 

6. AGENTS INTERVINENTS A L’OBRA 

 
El Promotor haurà d’anomenar, previ a l’inici de les obres, un Coordinador de Seguretat i Salut, 
amb les funcions previstes en la legislació. 
 
El Promotor vetllarà també, per mitjà del Coordinador de Seguretat i Salut, per que: 
 
a) Es senyalitzi i tanqui la zona afectada a l’immoble abans de l’inici d’enderrocs o altres 

treballs, en previsió d’accidents per entrada al mateix de personal aliè a les obres. 
 
b) Cada Contractista elaborarà un pla de Seguretat i Salut en el Treball segons  les activitats a 

desenvolupar. 
 
c) Es mantinguin els principis generals aplicables durant l’execució de l’obra, i en particular: 

 El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
 L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
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 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per l’execució de l’obra amb objecte de corregir els 
defectes que puguin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

 La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 
diversos materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i escombraries. 
 L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
 La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l’obra o vora del lloc de l’obra. 
 

d)  Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15 de la Llei 31/1995 són els següents: 
 

1.- L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 
d’acord amb els següents principis generals: 
a)  Evitar riscos. 
b)  Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
c)  Combatre els riscos a l’origen. 
d)  Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir 
els efectes del mateix a la salut. 

e)  Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
f)  Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
g)  Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influencia 
dels factors ambientals en el treball. 

h)  Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 
i)  Donar les degudes instruccions als treballadors. 
 

 2.- L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 

 
3.- L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones 
de risc greu i específic. 
 

 4.- L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es tindrà en compte els riscos addicionals que pugessin implicar determinades mesures 
preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les que es pretén controlar i no existeixin alternatives més 
segures. 

 
 5.- Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com 

a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels 
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteix en la prestació del seu 
treball personal. 
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7. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.  
 
El projecte fa referència a la urbanització d’un aparcament i el seu entorn,  situat en front del 
cementiri municipal, de Parets del Vallès. Les obres a realitzar són bàsicament les següents: 
 
Els treballs preliminars seran primer col·locar les tanques i senyalitzacions necessàries per tal 
de protegir l’accés de persones alienes a l’obra. 

Seguidament es col·locaran les mesures de protecció necessàries per poder treballar sense 
cap tipus de risc. S’instal·larà un quadre elèctric i altres escomeses que siguin necessàries, 
com poden ser la d’aigua. 

Per realitzar l’obra nova es preveu començar pels enderrocs, seguidament es procedirà a 
efectuar els ferms i paviments, i per acabar es procedirà a fer les zones d’ajardinament, 
senyalització i mobiliari urbà. La maquinària d’obra utilitzada complirà les normatives vigents. 
Es protegiran els canvis de nivell de les caigudes. 
 
Les activitats previstes en l’obra són les següents: 

a)  Tancament de l’obra. 
b)  Anàlisi de riscos i col·locació de mesures preventives. 
c)  Protecció dels usuaris de la via pública i dels treballadors de les obres. 

 

8. SITUACIÓ ACTUAL. 
 
En l’actualitat encara no s’ha començat a realitzat cap tipus de treball. 
 
 

9. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE. 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 77.257,03 € 
(setanta-set mil dos-cents cinquanta-set euros amb tres cèntims). 

 

10. ACCESSOS A LES OBRES.  
 
Atès que les obres es troben en el nucli de la mateixa població, no es considera problemàtic 
l’accés de la maquinària ni dels treballadors a l’obra. 
  

11. TERMINI D’EXECUCIÓ. 
 
Es preveu una durada d’execució dels treballs d’un màxim de un mes i mig. 
 

12. NOMBRE DE TREBALLADORS.  
 
Es preveu una mitjana de 4-5 treballadors, amb un màxim de 8 treballadors. 
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13. SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS. 

 
13.1. SERVEIS PROVISIONALS. 
 
A peu d’obra hi haurà el subministrament d’aigua i el subministrament elèctric.   

 Les escomeses que s’han de contractar seran les d’aigua i electricitat.  
 

14. UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS. 
 
Anàlisi de riscos i mesures preventives que cal adoptar en diferents fases d'obra són: 

 

14.1. TREBALLS PRELIMINARS 

Riscos més freqüents: 

 Atropellament i cops amb maquinària. 

 Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil. 

 Caiguda de persones. 

Proteccions col·lectives: 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

 Als accessos a l'obra es col·locaran de forma ben visible els senyals normalitzats 
"PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONA ALIENA A L'OBRA", "ÚS OBLIGATORI DE CASC 
PROTECTOR" I "RISCOS DE CAIGUDA D'OBJECTES". 

 Les façanes principals romandran totes les obertures tancades. 

Equips de protecció individual: 

 Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats 
per la UE. 

 És preceptiu l'ús de granota de treball. 

 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
14.2. NETEJA GENERAL DE L’OBRA 

Riscos més freqüents: 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda de materials. 

 Topades contra objectes. 

 Ferides en extremitats superior i inferiors. 

 Pols. 

 Sobreesforços. 

 Trepitjades sobre objectes punxants. 

 Trepitjades sobre materials (distensions, esquinços,…) 

Proteccions col·lectives: 

 Comprovació a l’inici de la jornada de l’estat dels mitjans auxiliars a utilitzar. 
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 La maquinària estarà en tot moment en perfecte estat i disposarà de les proteccions 
pertinents. 

 Comprovació general de les eines manuals per evitar cops i topades. 

 L’acopi de material es realitzarà en un lloc en concret. 

Equips de protecció individual: 

 S’utilitzarà el casc i botes de seguretat, homologats per la UE. 

 Serà preceptiu l'ús de granota de treball. 

 S’utilitzaran quan calgui els guants de treball, de goma o de cuir, o antitallada, amb 
palmell de làtex rugós, segons el tipus d'activitat. 

 S’utilitzarà quan calgui la màscara antipols. 

 S’utilitzaran quan calgui les ulleres antifragments homologades, quan hi hagi risc de 
projecció de fragments de runa. 

 Dotaré als treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions de 
treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 
159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
 

14.3. INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL D’ELECTRICITAT 

Riscos més freqüents: 

 Cremades per deflagració elèctrica. 

 Contactes elèctrics directes. 

 Contactes elèctrics indirectes. 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 

Proteccions col·lectives: 

 Qualsevol part de la instal·lació es considerarà sota tensió mentre l'empresa 
subministradora no comprovi l'escomesa, que preferentment serà soterrada i disposarà 
d'un armari de protecció i mesura directa, realitzat amb material aïllant, amb entrada i 
sortida de cables per la part inferior. La porta disposarà de pany de cop, amb clau de 
triangle i amb possibilitat de passar-hi un enclavament. La profunditat mínima de 
l'armari serà de 0,25 m. 

 El quadre general de comandament i protecció estarà col·locat a continuació del 
quadre d'escomesa,  i estarà dotat de seccionador general de comandament i tall 
automàtic omnipolar i protecció, mitjançant interruptors magnetotèrmics i diferencials 
de 300 mA. 

 El quadre estarà col·locat de manera que impedeixi el contacte dels elements sota 
tensió. 

 D'aquest quadre sortiran els circuits secundaris per a l'alimentació de les màquines i 
les eines d'obra, que estaran dotats d'interruptor omnipolar i interruptor general 
magnetotèrmic. Les sortides estaran protegides amb interruptors magnetotèrmics 
diferencials de 30 mA. Les bases seran blindades tipus CETAC i els cables mànega 
disposaran també de funda protectora aïllant i resistent a l'abrasió. 

 El circuit d'il·luminació portàtil d'obra disposarà d'un transformador a 24 V. 
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 Del quadre general sortirà un circuit d'alimentació per als quadres secundaris, protegits 
amb interruptors magnetotèrmics d'alta sensibilitat, circuit de presa a terra i circuit de 
tensió de seguretat a 24 V, on es connectaran les eines elèctriques per a treballs en 
zones humides i la il·luminació portàtil (24V), respectivament en els diferents talls. 
Aquests quadres seran instal·lació mòbil, segons les necessitats de l'obra, i compliran 
les condicions exigides per a instal·lacions a l'intempèrie. Es col·locaran de manera 
estratègica, a fi de disminuir en la mesura del possible el nombre de línies i la seva 
longitud. 

 Tots els conductes utilitzats a la instal·lació estaran aïllats per a una tensió de 1000V. 

 Tots els quadres elèctrics  d'obra tindran col·locat de manera visible el senyal 
normalitzat "RISC ELÈCTRIC", que disposarà  d'una plataforma aïllant a la base i no 
tindrà accés directe a elements de baixa tensió. 

Equips de protecció individual: 

 Casc de seguretat dielèctric, homologat per la UE. 

 Guants dielèctrics, homologats per la UE. 

 Guants de tafilet (tipus alta sensibilitat), amb maniguets llargs incorporats, per a retirar 
fusibles i realitzar treballs de precisió al  voltant d'elements de baixa tensió. 

 Comprovador de tensió. 

 Eines manuals dielèctriques, homologades per la UE. 

 Pantalla facial de policarbonat sense arnès metàl·lic. 

 Ulleres de protecció arc elèctric, visor 3 DIN. 

 Botes aïllants. 

 Jaqueta ignífuga en maniobres elèctriques. 

 Tarimes, catifes, penjadors, cortines aïllants. 

 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
 

14.4. CAMIONS 

Riscos més freqüents: 

 Aplastaments. 

 Bolcades i atropellaments. 

 Caiguda d’objectes. 

 Caiguda del conductor. 

 Sorolls. 

Mesures preventives: 

 Abans de començar la jornada es revisarà el funcionament correcte del clàxon, la 
marxa endarrera, els frens, la direcció, el neteja parabrises, els pilots indicadors de la 
direcció, stop i situació,… També ens asseguraren que el conductor té el carnet 
especial de conduir apte per aquest tipus de vehicle. En el cas d’avaria o mal 
funcionament d’algun d’ells, es repassaran abans de començar el treball. 

 No es deixarà sol el vehicle amb el motor en marxa. 
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 No es farà cap reparació o ajustament amb el motor en marxar, excepte quan això 
sigui estrictament necessari. 

 A l’aparcar es deixarà una distància de seguretat respecte els altre vehicles. 

 Al comprovar el líquid del radiador es deixarà escapar primer la pressió, abans de 
treure el tap. 

 No es permetrà que vagi ningú sobre els estreps, aletes o la caixa del camió. 

 A l’estacionar el vehicle es deixarà sempre amb el fre de mà posat i eventualment una 
velocitat ficada. S’evitarà estacionar en pendent, sobre tot amb el vehicle carregat. 

 S’introduirà el camió vigilant en la zona de càrrega i es quedarà a una distància segura 
del camió que el precedeix. 

 A l’acostar-se o sortir de l’àrea de càrrega, s’ha de mirar si hi ha un altre vehicle o 
persona en les proximitats. 

 Mentre es carrega el camió el conductor ha d’estar en la cabina. 

 La velocitat del vehicle s’ajustarà a les condicions de la carretera o del camí, estat del 
temps i la visibilitat. 

 S’ha d’obeir sempre a les senyals de les persones encarregades dels encreuaments, 
zones perilloses i zona de càrrega i descàrrega. 

 Es cuidarà la il·luminació del vehicle al fer-se fosc i mentre hi hagi foscor. 

 Es mantindran sempre les indicacions del senyalista i principalment quan es faci 
maniobres de marxa endarrera. 

 S’ha de mantenir el personal a una distància segura de la zona de descàrrega. 

 Està prohibit sortir de la zona de descàrrega  amb el volquet aixecat. S’ha de vigilar 
especialment amb les línies elèctriques. 

 Qualsevol anomalia en els frens o la direcció serà objecte de consulta immediata amb 
el mecànic especialitzat. 

Equips de protecció individual: 

 S’utilitzarà el casc i botes de seguretat, homologats per la UE. (el cas quan baixi del 
camió). 

 Serà preceptiu l'ús de granota de treball. 

 S’utilitzaran quan calgui els guants de treball, de goma o de cuir, o antitallada, amb 
palmell de làtex rugós, segons el tipus d'activitat. 

 
 

14.5. DUMPER 

Riscos més freqüents: 

 Aplastaments, atrapaments i atropellaments. 

 Bolcades i xocs. 

 Caiguda del conductor. 

Mesures preventives: 

 Abans de començar la jornada es realitzarà el control i manteniment previ usual. 

 El Dúmper tindrà tots els accessoris complerts, inclòs el protector de cabina. 

 La velocitat de circulació estarà en funció de la visibilitat, càrrega transportada, 
condicions de pes, existència de persones, vehicles o materials en les zones de pas. 
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 S’evitarà els girs bruscs o massa ràpids que podrien originar bolcades. 

 Al deixar parada la màquina en una pendent estarà ben frenada i calçada. 

 Si l’arrancada fos amb manivela, s’agafarà aquesta col·locant el pulgar al mateix costat 
dels altres dits, i donar l’estrebada cap amunt. 

 No es transportaran persones en el Dúmper. 

 Al realitzar la operació de basculament de la càrrega, l’operari que porti el Dúmper 
haurà de maniobrar amb el màxim vigilància. 

 El conductor estarà ben format i coneixerà bé la màquina realitzant els controls que el 
fabricant aconsella en el llibre de manteniment del fabricant. 

Equips de protecció individual: 

 S’utilitzarà el casc i botes de seguretat, homologats per la UE. (el cas quan baixi del 
camió). 

 Serà preceptiu l'ús de granota de treball. 

 S’utilitzaran quan calgui els guants de treball, de goma o de cuir, o antitallada, amb 
palmell de làtex rugós, segons el tipus d'activitat. 

 S’utilitzaran quan calgui les ulleres antifragments homologades, quan hi hagi risc de 
projecció de fragments de runa. 

 
14.6. ENDERROCS DE PARETS I FUSTERIA EXISTENT 

Riscos més freqüents: 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda d'objectes. 

 Caiguda de runa. 

 Generació de pols. 

 Inhalació de pols. 

 Projecció de partícules. 

 Cops i talls. 

 Ambient excessivament sorollós. 

 Sobreesforços per postures incorrectes. 

Proteccions col·lectives: 

 Protecció de la pols produïda per la demolició mitjançant la col·locació de lones o 
canyís al llarg de tota la bastida. 

 S'ha de tenir cura de l'estabilitat i la continuïtat dels conductes verticals d'evacuació de 
runa. Els conductes disposaran a la part inferior d'un tram una mica inclinat per tal 
d'evitar l'impacte directe de la runa sobre el camió o la tremuja. 

 Tots el forats, tan horitzontals com verticals, estaran protegits amb baranes rígides de 
0,90 m d'alçada, amb protecció intermèdia i entornpeu, que siguin capaces de suportar 
una empenta tangencial de 150 Kg/ml., que no es retiraran fins el moment d'enderrocar 
el forjat que correspongui. 

 Xarxa vertical i baranes. 

 Apuntalaments i estintolaments sempre que calgui. 



 
                Urbanització de l’aparcament 

                del Cementiri municipal 

 
 

 

 
Estudi bàsic de seguretat i salut 10

Equips de protecció individual: 

 Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat, homologats per la UE. 

 És preceptiu l'ús de granota de treball. 

 Guants de treball o antitallada, segons el tipus d'activitat. 

 Ús de màscara antipols. 

 Per a treballs d'alçada serà obligatori l'ús de cinturó de seguretat homologat. 

 Ulleres antifragments homologades, quan hi hagi risc de projecció de fragments de 
runa. 

 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
 

14.7. ESTINTOLAMENTS 

Riscos més freqüents: 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda d'objectes. 

 Cops a mans, peus i cap. 

 Afeccions a la pell. 

 Electrocucions per contacte directe. 

Proteccions col·lectives: 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

 A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball i es col·locaran els senyals SNS-307 
"RISCOS DE CAIGUDES D'OBJECTES" i SNS-308 "PERILL CÀRREGUES SUSPESES". En 
previsió de circulació de persones o vehicles als voltants d'aquest tall, es col·locarà el 
senyal SNS-311 "RISC DE CAIGUDA A DIFERENT NIVELL". 

 Davant situacions de dubte d'estabilitat o possible col·lapse d'elements a estintolar, 
estrebar o recalçar es procedirà prèviament a la realització d'assaigs tipus proveta, 
testimoni, ultrasons, escleròmetre o prova de càrrega segons s'estimi procedent. 

 La barana situada a la coronació del mur perimetral no es retirarà fins a l'execució del 
forjat del nivell del carrer. S'evitarà mitjançant cinta d'abalisament i senyalitzacions 
adequades la permanència o pas de persones sota càrregues suspeses. La sortida del 
recinte de l'obra a la zona d'oficines i vestuaris serà protegida degudament amb una 
marquesina de seguretat capaç de suportar la caiguda de materials d'obra. 

 Sempre que s'hissin materials i la grandària o la forma d'aquests pugui ocasionar 
topades amb l'estructura i altres elements, es guiarà la càrrega amb cables o corda de 
retinguda. 

 Per a la realització de treballs a més de 2.00 m. sobre el nivell del sòl s'utilitzarà una 
plataforma de treball, dotada perimetralment d'una barana de 0,90 m., protecció 
intermèdia i entornpeu, que sigui capaç de suportar una empenta tangencial de 150 
Kg/ml.  

 Tots el forats, tan horitzontals com verticals, estaran igualment protegits amb baranes 
rígides que siguin capaces de suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml. Els 
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forats horitzontals del forjat romandran sempre condemnats amb malla electrosoldada 
embeguda en el cèrcol perimetral o xarxes de seguretat ancorades horitzontalment. 

 Es disposarà d'una il·luminació amb focus fixos o mòbils que en tot moment 
proporcionin visibilitat suficient sobre les zones de treball i circulació. 

 Els materials sobrants, procedents de l'apuntalament, desencofrat o retalls metàl·lics, 
s'amuntegaran a distancia suficient de les zones de circulació i treball. Es retiraran els 
elements punxants o tallants que en sobresurtin. 

Equips de protecció individual: 

 Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica i sola 
antilliscant, homologats per la UE. 

 És preceptiu l'ús de granota de treball. 

 Cinturó anticaigudes homologat, classe C, en treballs d'alçada. 

 Sàgola d'ancoratge per a desplaçaments del cinturó de seguretat i fiançament. 

 Els personal que treballi a la posada a l'obra de formigó farà servir ulleres, guants i 
botes de goma. 

 El personal que manipuli ferro d'armar es protegirà amb guants de punt i palma de 
làtex rugós (o similar antitall). 

 Els soldadors faran servir a més d'ulleres amb visor de DIN 9 per a oxitall, o universals 
antiimpactes per a l'esmolat, guants de mànega llarga de soldador, mandil jaqueta i 
polaines ignífugues. 

 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
 

14.8. NOVA CONSTRUCCIÓ 

Riscos més freqüents: 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda de materials.  

 Cremades. 

 Afeccions de la pell. 

 Cops i talls a les extremitats. 

Proteccions col·lectives: 

 En tot moments es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

 A les zones de treball es disposaran cordes o cables de retenció, o altres punts fixos 
per  a l'ancoratge dels cinturons de seguretat. 

 En qualsevol cas, es farà servir el cinturó de seguretat de manera que el treballador 
no pugui patir una caiguda lliure superior a 1m. Si disposa d'un mecanisme de 
retenció i frenat, aquest s'haurà de comprovar abans de fer-lo servir, de manera que 
el seu efecte sigui equivalent a la caiguda des d'1m. d'alçada com a màxim. 

 A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball i es col·locarà el senyal SNS-307 "RISC 
DE CAIGUDA D'OBJECTES". 



 
                Urbanització de l’aparcament 

                del Cementiri municipal 

 
 

 

 
Estudi bàsic de seguretat i salut 12

 Per a la realització de l'ampit de coberta inclinada es muntarà una bastida perimetral 
que haurà de tenir una amplada mínima de 0,60m. i haurà d'estar protegida per una 
barana de 0,90m. d'alçada mínima, amb protecció intermedia i entorpeu, que sigui 
capaç de suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml. Es col·locarà a l'alçada del 
canaló i estarà adossada a la façana, sense deixar forats entre aquesta i la bastida. 

 Quan aquesta bastida hagi de fer-se servir per a treballs en canalons o cornises, el 
terra de la bastida es podrà col·locar com a màxim a 0,30m. per sota d'aquests 
elements. En aquests casos, el punt més alt de l'entorpeu haurà d'arribar com a 
mínim fins a la prolongació del plànol de la coberta. 

 Es recomana que quan existeixi risc de caiguda des de més de 3m. d'alçada es 
col·loquin xarxes de seguretat sota la vertical dels punts de treball, que assegurin una 
caiguda lliure no superior a 6m. 

Equips de protecció individual: 

 Serà obligatori l'ús del casc i calçat antilliscant, homologats per la UE. 

 El personal que manipuli betum en calent es protegirà amb botes, guants i polaines 
de cuir. 

 Serà obligatori l'ús de cinturó de seguretat, per al qual obligatòriament s'hauran 
previst punts fixos d'ancoratge. 

 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
 

14.9. RAM DE PALETA  

Riscos més freqüents: 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda de material. 

 Lesions oculars. 

 Afeccions a la pell. 

 Cops i talls produïts per eines de mà. 

 Generació de pols. 

Proteccions col·lectives: 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

 Per damunt d'alçàries de treball superiors als 2m., la bastida ha d'estar provista de 
barana de 0,90 m. d'alçada mínima, amb protecció intermedia i entompeu, que sigui 
capaç de suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml. 

 L'accés a les bastides de més de 1,50m. d'alçada es farà mitjançant escales de mà 
provistes de recolzador antilliscant al sòl i la seva longitud haurà de sobrepassar al 
menys 0,70m. la superfície superior de la plataforma de treball. 

 Els treballs en paraments de més de 4m. d'alçada a nivell del sòl s'acotarà l'àrea de 
treball i es col·locarà el senyal SNS-307 "RISC DE CAIGUDA D'OBJECTES", quedant 
terminantment prohibit el pas per sota de la bastida. 
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 Sempre que sigui indispensable muntar una bastida prop d' un forat de forjat o façana 
serà obligatori per als operaris fer servir el cinturó de seguretat, o dotar la bastida de 
baranes sòlides. 

 En aquests casos, les característiques de seguretat han de ser les següents: 

1. Disposar de les bastides necessàries perquè l'operari no hagi de treballar per 
damunt de les espatlles. 

2. Fins a 3m. d'alçada es podran fer servir les bastides de cavallets fixos sense 
travaments. 

3. Per sobre dels 3m. i fins a 6m. (màxima alçada permesa per aquest tipus de 
bastides) es faran servir cavallets armats de bastidors mòbils travats. 

4. Totes les plataformes que formen la bastida han d'estar subjectades als cavallets 
per sogalls i no poden volar més de 0,20m. 

5. L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60m. 

6. Es prohibeix adossar les bastides a envans o pilastres acabats de fer, ni a 
qualsevol altre mitjà de suport fortuït que no sigui el cavallet sòlidament construït. 

 

Equips de protecció individual: 

 Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats 
per la UE. 

 És aconsellable l'ús de guants de goma o crema protectora per les mans quan es 
manipuli morter. 

 El tragí manual de material ceràmic es realitzarà amb guants antitallada de làtex rugós. 

 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 

 
14.10. TREBALLS AMB RISC D’INCENDI 

Riscos més freqüents: 

 Incendi en magatzems, maquinària, encofrats de fusta, elements combustibles... 

Mesures preventives: 

 Presència i dotació a obra com a mínim 2 extintors portàtils amb l’agent extintor 
adequat segons cada tipus de risc, seran de Pols Químic per a focs A,B, C i seran de 6 
Kg, que serà en nostre cas. Serà de CO2 si existeix perill elèctric. 

 Tenir les zones el més netes possible. 

 Separar els diferents tipus de materials que sorgiran en l’enderroc 

 Com a mesura de prevenció, quan s’utilitzi el soplet a propà, al soldar o amb la 
amoladora radial, tindran sempre un extintor en la zona.  

 Tots els extintors portaran l’etiqueta de manteniment al dia, estaran precintats, tindran 
el passador col·locat i la mànega col·locada. A més a més l’agulla del manòmetre 
marcarà la zona verda i es mantindrà en posició vertical. 

 En cas de petit incendi: 
 

1. Agafar l’extintor, no invertir-lo, treure el passador i fer un tret de prova. 
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2. Dirigir-se al foc evitant que ens doni el fum a la cara, si es necessari rodejar-lo. 
3. Disparar en la base de la flames fent zig-zag. 
4. Apagat el foc, no donar-li l’esquena per què podria reanimar-se. 
5. Deixar l’extintor en un lloc per recarregar. 
6. Avisar immediatament al Responsable a peu d’obra. 

 

 En cas d’incendi: avisar immediatament al cap d’obra i als bombers, desallotjant la 
zona d’incendi. Impedir que altres persones puguin accedir allà per a buscar eines o 
altres objectes personals. 

 No fumar en els següents casos: 
1. Al carregar de combustible les màquines o els camions. 
2. A l’utilitzar el soplet a propà. 

 
 

14.11. TREBALLS EN LES BASTIDES 

Riscos més freqüents: 

 Caiguda de persones a diferent nivell 

 Caiguda de persones al mateix nivell 

 Caiguda d'objectes (materials, eines, etc.) 

 Cops produïts per objectes 

 Desplom de la bastida 

 

Proteccions col·lectives: 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

 Per damunt d'alçàries de treball superiors als 2m., la bastida ha d'estar prevista de 
barana de 0,90 m. d'alçada mínima, amb protecció intermèdia i entompeu, que sigui 
capaç de suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml. 

 L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60m. 

 La distància de separació d'una bastida i la façana no serà superior a 0,45m en 
previsió de caigudes. 

 L'accés a les bastides de més de 1,50m. d'alçada es farà mitjançant escales de mà 
previstes de recolzador antilliscant al sòl i la seva longitud haurà de sobrepassar al 
menys 0,70m. la superfície superior de la plataforma de treball. 

 Quan els treballs es facin en paraments de més de 4m. d'alçada a nivell del sòl 
s'acotarà l'àrea de treball, es col·locarà el senyal "RISC DE CAIGUDA D'OBJECTES", 
segons el Reial decret 485/1997 de 14 d'abril, i serà prohibit el pas per sota de la 
bastida. 

 S'interposaran obstacles aïllants entre el treballador i els cables amb tensió (pantalles, 
entubament dels cables). Aquesta tasca és feina d'especialistes.  

 Bastides de cavallets: 

 Fins a 3m. d'alçada es podran fer servir bastides de cavallets fixos sense travaments. 
Per sobre dels 3m. i fins a 6m. (màxima alçada permesa per aquest tipus de bastides) 
es faran servir cavallets armats de bastidors mòbils travats. 

 La distància entre cavallets no excedirà de 3,5m per a taulons de 5cm de gruix 
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 Totes les plataformes que formen la bastida han d'estar subjectades als cavallets per 
sogalls i no poden volar més de 0,20m. 

 Es prohibeix adossar les bastides a envans o pilastres acabats de fer, ni a qualsevol 
altre mitjà de suport fortuït que no sigui el cavallet sòlidament construït. 

 Bastides tubulars: 

 Tots els cossos de les bastides tubulars es travaran amb creus de Sant Andreu per 
ambdues cares.  

 La comunicació entre els diferents nivells i plataformes es farà mitjançant escales 
prefabricades integrades. 

 Les bastides es recolzaran sobre zones estables, preferentment damunt de soles de 
fusta. 

 Per al muntatge i el desmuntatge de les bastides tubulars es faran servir cinturons de 
seguretat i dispositius anticaiguda quan la plataforma superi els 2m d'alçada. 

 Bastides sobre rodes: 

 Abans de començar a treballar amb bastides metàl·liques sobre rodes es comprovarà 
que les rodes estiguin frenades. 

 Quan es traslladin, no hi poden haver damunt persones ni materials. 

Equips de protecció individual: 

 Cinturons de seguretat. 

 Dispositius contra caigudes. 

 Casc. 

 Calçat antilliscant. 

 Guants de cuir. 

 Roba de treball. 

 Roba de treball impermeable, en cas d'haver de treballar sota la pluja. 

Les proteccions hauran de tenir la marca CE. 

S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

Proteccions a tercers: 

 Xarxes o lones de seguretat. 

 Senyalització de seguretat. 

 
14.12. TREBALLS EN LES FAÇANES 

Riscos més freqüents: 

 Cops i talls produïts per eines de mà 

 Afeccions a la pell 

 Lesions oculars 

 Generació de pols 

 Caiguda de persones a diferent nivell 

 Caiguda de persones al mateix nivell 
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 Caiguda d'objectes (materials, eines, etc.) 

 Contactes elèctrics directes 

 Contactes elèctrics indirectes 

 Sobreesforços 

Proteccions col·lectives: 

 Mesures de protecció inherents als mitjans auxiliars (bastides). 

 Evacuació de la runa mitjançant canals d'evacuació. 

 No es connectaran cables elèctrics als quadres d'energia sense emprar clavilles 
mascle-femella. 

 En els treballs de soldadura, es vigilarà que l'escòria no vagi a parar sobre els vianants 
ni faci malbé les xarxes de protecció anticaiguda. 

 No es faran treballs de soldadura i oxitall a la vora d'on es facin servir pintures 
inflamables. 

Equips de protecció individual: 

 Casc. 

 Guants de PVC, goma o cuir, segons l'activitat. 

 Caretes i ulleres contra la pols i/o la projecció de partícules. 

 Calçat antilliscant. 

 Roba de treball. 

 Pantalles de protecció ocular o ulleres per a les operacions de soldadura. 

Les proteccions hauran de tenir la marca CE. 

S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 

14.13. RISCOS DE DANYS A TERCERS I EXTRAPROFESSIONALS 

Riscos més freqüents: 

Els riscos que durant les diferents fases d'execució de l'obra poden afectar les persones 
o objectes són els següents: 

 Risc d’atropellaments o cops a persones derivats de l’activitat de l’activitat de l’obra, 
fonamentalment per la circulació de vehicles i la utilització de maquinària pròpia de 
l’activitat que es desenvolupa.  

 Risc de caiguda d’objectes i materials a la via pública. 

 Risc de caiguda de vianants al mateix nivell 

 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

Mesures de protecció a tercers: 

Es consideraran les mesures de protecció següents per tal de cobrir el risc de les 
persones que transiten pels voltants de l'obra: 

 Muntatge de tanques, a base d'elements prefabricats, de 2m. d'alçada, separant el 
perímetre de l'obra de les zones de trànsit exterior. 
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 Per evitar possibles accidents a tercers es col·locaran les pertinents senyals 
d’informació i advertència de que es troben en zona d’obres, senyalitzant-se els 
accessos de l’obra i prohibint-se el pas a tota persona aliena a l’obra. 

 Si algun camí o zona de pas de vehicles pot ésser afectat pels treballs, es prendran les 
mesures pertinents. S’habilitaran desviaments i zones de pas. S’establirà la 
senyalització d’avís pertinent així com un servei de direcció i guia del trànsit. 

 Es prendran les mesures necessàries perquè les càrregues que es transportin no 
sobrevolin fora del límit del recinte ballat de l’obra. Si això no és possible, mentre durin 
les operacions de transport de càrregues s’impedirà el trànsit de persones o vehicles 
sota la vertical de les mateixes. 

 Ordenar el tràfic d’entrada i de sortida, quan calgui. 

 
14.14. RISCOS PER AL DESPLAÇAMENT A L'OBRA I MESURES DE PROTECCIÓ 

Si l'obra es troba dins del casc urbà i en una zona habitada, s'adoptaran les mesures 
preventives següents: 

1. Xarxa teló de malla, cobrint la bastida tubular que eventualment es pugui col·locar a 
la façana principal per a reduir la proliferació de pols i impedir la caiguda d'objectes a 
la via pública. 

2. Tancament perimetral de l'estructura portant del muntacàrregues de l'obra, 
mitjançant lona o canyís. 

3. Conducció contínua d'evacuació de brossa, preferiblement amb mòduls articulats de 
poliester, per a reduir el nivell de soroll de les descàrregues, amb abocament directe 
a contenidors o si elàstic d'aplec al nivell del carrer. 

 

15. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS.  
 
Els principals materials que componen l’execució de les obres són: 

 Arbres de fulla caduca. 
 Ciments. 
 Claus 
 Conductors de coure nus. 
 Formigons. 
 Lligants hidrocarburs. 
 Materials per a drenatges. 
 Materials per a encofrats i apuntalaments. 
 Materials per a escossells. 
 Materials per a Pericons de canalitzacions. 
 Materials per a proteccions de vialitat. 
 Materials de registre circulars. 
 Mescles bituminoses contínues en calent. 
 Morters amb additius. 
 Papereres trabucables. 
 Peces de morter de ciment per a rigoles. 
 Peces especials per a guals. 
 Peces i llambordins de formigó de forma regular. 
 Peces rectes de pedra natural per a vorades. 
 Pintures per a senyalització. 
 Piquetes de connexió a terra. 
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 Plafons. 
 Saulons. 
 Senyals. 
 Sorres. 
 Taulers. 
 Terres. 
 Terres i substrats per a jardineria. 
 Tot-u. 
 Tubs de PVC per a clavegueres i col·lectors. 
 Tubs flexibles i corbables no metàl·lics. 

 

16. RISCOS A L’ÀREA DE TREBALL.  
 
Els riscos més significatius de l’operari a l’àrea de treball són: 
 

 Caigudes al mateix nivell. 
 Caigudes a diferent nivell. 
 Caigudes d’alçada 
 Cops i talls. 
 Caiguda de material. 
 Projecció de partícules als ulls. 
 Inhalació de pols. 
 Aixafaments. 
 Punxades peus i mans. 
 Ferides per màquines-eina. 

 
 
 
 

17. PREVENCIÓ DEL RISC.  
 

17.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

 Proteccions del cap: 
 Cascos de seguretat no  metàl·lics, classe N, aïllants per baixa tensió:  per a totes les 

persones que participen a l’obra. Incloent-hi visitants. Homologats per la UE. 
 Ulleres contra impactes i antipols, per totes les operacions en que puguin produir-se 

projeccions de partícules. 
 Ulleres amb visor de DIN9. 
 Ulleres de protecció arc elèctric, visor 3DIN. 
 Protectors auditius. 
 Mascaretes antipols. 
 Filtres per la mascareta. 
 Pantalla  contra la projecció de partícules. 
 Pantalla protecció soldador elèctric. 
 Pantalla facial de policarbonat. 

 
 Proteccions del cos: 
 Cinturó de seguretat anticaigudes homologat, la classe del qual s’adaptarà als perills 

específics de cada treball.( Classe A i C). 
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 Cinturó antivibratori. 
 Granotes de treball, s’ha de tenir en compte les reposicions al llarg de l’obra, segons 

el Conveni Col·lectiu Provincial.  
 Roba contra la pluja. Es preveu un aplec en l’obra. 
 Davantal de cuir. 

 
 Proteccions extremitats superiors: 
 Guants de goma fins, pels paletes i operaris que treballin en el formigonat. 
 Guants de punt i palma de làtex rugós o similar antitall. 
 Guants de cuir i antitall per portar els materials i els objectes. 
 Guants dielèctrics per la seva utilització en baixa tensió, homologats per la UE. 
 Equip de soldador. 
 Mandil. 
 Protector de guants per punter. 
 Guants de material. 
 Guants de soldador. 
 Guants de tafilet (tipus alta sensibilitat) amb maniguets llargs. 

 
 Proteccions extremitats inferiors: 
 Botes d’aigua d’acord amb MT-27. 
 Botes de seguretat classe III. 
 Polaines de cuir. 
 Polaines ignífugues. 

 
17.2. PROTECCIONS COL·LECTIVES I SENYALITZACIÓ.  

 
En aquest tipus de proteccions no existeix una única alternativa, ja que les solucions a 
adoptar poden ser molt variades en funció de les circumstàncies presents en cada tipus 
de treball i que són vàlides en tant compleixin amb la normativa i diferents reglaments 
vigents. 
 
Anomenarem entre d’altres les més representatives i que a continuació es relacionen: 
 
 Senyalització general. 
 Senyals de STOP en les sortides de vehicles. 
 Senyals de seguretat: d’obligació, advertència i prohibició. 
 Senyals d’obligatori ús de casc, cinturó de seguretat, ulleres, mascarilles, protectors 

auditius, botes i guants. 
 Senyals de riscos elèctric, caiguda d’objectes, caigudes a diferent nivell, maquinaria 

pesada en moviment, càrregues sospesades, etc. 
 Entrada i sortida de vehicles. 
 Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra, encendre foc, fumar i aparcar. 
 Senyal informativa de localització de farmaciola i extintors. 
 Cintes de balisatge, etc. 
 S’instal·laran senyals de STOP,  Perill indefinit i perill. Sortida de camions, a les 

sortides al vial  a les distàncies que marca el Codi de Circulació, en previsió de risc 
de col·lisió amb tercers. 
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 Instal·lació elèctrica. 
 Conductor de protecció i pica o placa de posta a terra. 
 Il·luminació per treballs nocturns. 
 Il·luminació d’emergència. 
 Interruptors diferencials de 30 mA de sensibilitat per enllumenat i 300 mA per força. 
 
 Tanques de limitació i protecció de vianants. 
 Es col·locaran al voltant de les rases, perímetre d’excavacions i totes aquelles zones 

en les que exigeixi risc de caiguda de persones o necessitat de limitar l’accés de 
personal. 

 Aquestes tanques podran complementar-se amb cintes u altres elements reflectants 
així com cartells amb llegendes complementaries. 

 
 
 Bastides i plataformes de treball. 
 Compliran amb l’Art. 20 de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene del Treball. 

 Disposar de les bastides necessàries perquè l'operari no hagi de treballar per 
damunt de les espatlles. 

 Fins a 3m. d'alçada es podran fer servir les bastides de cavallets fixos sense 
travaments. 

 Per sobre dels 3m. i fins a 6m. (màxima alçada permesa per aquest tipus de 
bastides) es faran servir cavallets armats de bastidors mòbils travats. 

 Totes les plataformes que formen la bastida han d'estar subjectades als cavallets 
per sogalls i no poden volar més de 0,20m. 

 Es prohibeix adossar les bastides a envans o pilastres acabats de fer, ni a qualsevol 
altre mitjà de suport fortuït que no sigui el cavallet sòlidament construït. 

 Les plataformes de treball i bastides, tant fixes com mòbils, estaran constituïts per 
materials sòlids i la seva estructura serà en funció a les càrregues que hagin de 
suportar. 

 L’amplada mínima de les plataformes de treball serà de 60 cm. i estaran formades 
per mòduls metàl·lics o taulons de fusta sana i sense nusos i protegits amb barana 
rígida, llistó intermig i sòcol. 

 
 Passarel·les. 
 S’establiran passerells de fusta, pel pas dels personal sobre les rases formades per 

taulons (amplada mínima passarel·la 60 cm.) collats entre sí, vorejades de baranes 
de 90 cm. d’alçària, formades per passamans, llistí intermedi i rodapeu. 

 
 Baranes i plints. 
 Compliran el que s’estableix en l’Art. 23 de l’Ordenança General de Seguretat i 

Higiene en el Treball. 
 Es construiran amb material rígid i resistent i tindran una alçada d’1,00 m. sobre el 

sòl, essent l’alçada mínima del plint o sòcol de 15 cm. d’alçada. 
 Per damunt d’alçàries de treball superiors als 2m. la bastida ha d’estar provista de 

barana de 0,90m d’alçada mínima, amb protecció intermitja i entornpeu, que sigui 
capaç de suportar una empenta tangencial de 150 kg/ml. 

 Es col·locaran en tots aquells  llocs en que existeixi el mínim risc de caiguda 
d’alçada. 
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 Escales de mà. 
 Compliran lo establert en la normativa vigent. 
 No s’utilitzaran per alçades majors de 5,00 m. 
 Disposaran de dispositius antilliscants en la base i d’elements de fixació o amarrador 

en cap. 
 L’accés a les bastides de més de 1,50m d’alçada es farà mitjançant escales de mà 

previstes de recolzament antilliscant al sòl i la seva longitud haurà de sobrepassar al 
menys 0,70m la superfície superior de la plataforma de treball. 

 
 Escales de servei. 
 Les escales de servei dels edificis seran agraonades provisionalment, col·locant-se 
baranes de 90 cm d’alçada. amb passamà, llistó intermedi i rodapeu, sobre mordasses 
d’apretada. 
 
 Mitjans d’extinció d’incendis. 
 Es disposaran els mitjans portàtils d’extinció d’incendis (extintors), en número 

adequat al risc i amb l’agent extintor idoni pels materials combustibles presents. 
 Es prohibirà fumar i encendre foc en l’interior de l’edifici. 
  S’instal·laran extintors en diferents punts de l’obra, especialment en aquelles on el 

risc d’incendi sigui més gran, com quadres elèctrics, oficines, zones 
d’emmagatzematge de fustes, pintures, tot material inflamable, etc. 

 
 Xarxes de protecció. 
 Es col·locaran xarxes convenientment disposades per evitar la caiguda d’objectes i 
persones, en aquelles zones on s’hagin de realitzar treballs en alçada(estructures, 
cobertes, etc.). 
 
Els mitjans auxiliars i maquinària seran entregats a l’obra revisats. 
 
17.3. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS.  

  
Se senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obra amb el 
carrer, i s’adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereix. 
 
Se senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona 
aliena a l’obra, col·locant, si cal els tancaments necessaris. 

  
 Es tindrà en compte principalment: 

- La circulació de la maquinària a prop de l’obra. 
- La interferència de feines i operacions. 
- La circulació de vehicles a prop de l’obra. 
 

Les situacions de risc per tercers es poden produir per la presència en zona d’obra, o en 
les seves immediacions, de persones alienes a la mateixa. Per la prevenció d’aquests 
riscos es prendran els següents mesures: 
 
 Delimitació de les zones de risc de caiguda de materials mitjançant tanca protectora. 

Es preveu el tancament perimetral a 2 metres d’alçada mínim a 1,5 metres en les 
façanes, deixant una porta d’accés per les persones i els vehicles. Si és necessari, 
en alguns moments, es desviarà el pas de les persones just al costat de la tanca de 
l’obra. 



 
                Urbanització de l’aparcament 

                del Cementiri municipal 

 
 

 

 
Estudi bàsic de seguretat i salut 22

 Es preveu la col·locació d’una xarxa tipus orca en tot el perímetre, per protegir la 
caiguda d’objectes al carrer. 

 Es col·locarà una bastida en tota la zona perimètrica, a on sigui necessària. 
 Senyalització d’advertència dels riscos presents en cada àrea. 
 Senyalització de prohibició de pas a personal aliè a l’obra i/o no autoritzat. 
 Senyalització de zones de pas fins àrees exemptes de risc derivades de l’execució 

de l’obra. 
 Limitació de pas de vehicles. 
 Prohibició de l’estança de vehicles - no d’obra - en zones de risc. 

 
 

17.4. OFICIS QUE LA SEVA INTERVENCIÓ ÉS OBJECTE DE LA PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS. 

 
Els oficis que intervenen són: 

a)  Cap de colla. 
b)  Oficial 1a. 
c)  Oficial 1a Paleta. 
d)  Oficial 1a Electricista. 
e)  Oficial 1a Obra pública. 
f)  Oficial 1a jardiner. 
g)  Ajudant electricista. 
h)  Ajudant. 
i)  Manobre. 
j)  Manobre especialista. 
k)  Peó jardiner. 

 
17.5. MITJANS AUXILIARS PREVISTOS PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA. 
 
Els mitjans auxiliars que s’utilitzaran seran: 

 - Tancament perimetral de l’obra. 
 - Senyalització vial. 

 
Està previst que s’utilitzen els medis habituals en l’urbanització, com poden ésser: 

 
- retro-excavadora,  
- camions,  
- motoanivelladora,  
- corró vibratori autopropulsat,  
- vibrador de formigó,  
- bituminadora automotriu per a reg asfàltic, 
- dumpers, 
- formigonera, 
- estenedora per a paviments de mescla bituminosa, 
- escombradora autopropulsada, 
- piconadora autopropulsada, 
- corró vibratori autopropulsat, 
- màquina per a pintar marques vials autopropulsada, 
- compressor portatil. 
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18. PLA SANITARI I DE PRIMERS AUXILIS. 
 

18.1. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS.  
 

S’haurà d’informar 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. 
En la farmaciola, al front de la qual estarà una persona idònia, es disposarà  d’un armari 
fix amb material de cures i dotació reglamentaria. Aquest material serà revisat 
diàriament per la reposició d’aquell que hagi estat consumit. 

 
- Farmacioles: 
Es disposarà d’una farmaciola que contingui el material especificat en l’Ordenança  
General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
Aquesta farmaciola serà revisada mensualment i reposat immediatament el material 
consumit. 
 
- Assistència a accidentats: 
S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents centres mèdics : serveis 
propis, mútues patronals, mútues laborals, ambulatoris, etc., a on hauran de ser 
traslladats els accidentats pel seu ràpid i efectiu tractament. 
 
- Reconeixements mèdics: 
Tot el personal que comenci a treballar en l’obra, haurà de passar un reconeixement 
mèdic previ al treball, i que serà repetit en un període d’un any. 

 
18.2. MITJANS D’AUXILI EXTERIOR; SERVEIS MÈDICS. 
 

 L’empresa disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi. 
 Tots els operaris passaran una revisió mèdica que es repetirà anualment. Abans de 

començar l’obra s’acreditarà que tots els operaris han superat aquesta revisió. 
 
18.3. MITJANS D’AUXILI A L’OBRA. 
 

 Existirà una farmaciola d’urgència en els vestuaris. Aquesta farmaciola es revisarà 
mensualment i es reposaran de forma immediata els productes consumits. 

 Es nombrarà a una persona encarregada del manteniment de la farmaciola. 
 El contingut de la farmaciola serà el següent: Alcohol, aigua oxigenada, gasses, venes 

de diferents mides, esparadrap de diferents amplades, tiretes, tintura de iode i 
mercromina, pomades antisèptiques, venes elàstiques, analgèsics, bicarbonat, 
pomades contra la picadura d’insectes, pomades per a les cremades, tisores i pinces. 
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 Primers auxilis. 
  
 - Cremades lleus: 
 Què fer: 
  - Cobrir la cremada amb alcohol o aigua freda. Inclòs amb una  gasa o 

 bena neta sola. 
  - Consultar o avisar als nostres serveis mèdics. 
 
 Què no fer: 
  - Arrancar o obrir les butllofes. 
  - Posar olis, grasses, robes brutes, etc. 
  

Sempre: 
  - Qualsevol cremada superior al palmell de la mà, ha de ser tractada  
  SEMPRE pels nostres serveis mèdics. 
  
 - Cremades greus: 
 Què fer: 

- APAGAR LES FLAMES amb aigua, mantes, terra, rodant al cremat, etc. 
  - Utilitzar aigua freda i neta a la zona de la cremada. 
  - Tapar amb una gasa, mocadors, llençols, etc...., molt nets o acabats de 

planxar. 
  - Traslladar-lo URGENTMENT a un Centre Hospitalari. 
 Què no fer: 
  - Intentar treure la roba enganxada a la pell. 
  - Utilitzar qualsevol producte que no sigui aigua. 
  - Tardar a traslladar-lo urgent. 
 
 - Ferides: 
 Què fer: 
  - Rentar la ferida amb aigua i sabó. 
  - Cobrir-la amb una gasa o mocador net o acabat de planxar. 
  - Anar al Centre Mèdic. 
 Què no fer: 
  - Posar pomades, polvos, cotó, fang, etc. 
  - Tapar amb mercromina, etc...., sense haver-la netejat prèviament. 
  
 - Accidents greus: 
 Què fer: 
  - Evitar el pànic, demanar ajuda, guardar SERENITAT. 
  - Netejar les vies respiratòries amb el dit, treure dentadura   
 postissa, cossos estranys, etc.. 
  - Si hi ha una hemorràgia: taponar, apretar i posar un torniquet. 
  - Fer la respiració boca a boca si és necessari. 

- Immobilitzar i transportar ràpidament al Servei Mèdic. Si dona la 
impressió de molt greu: QUE SIGUI EL SERVEI MÈDIC QUE VINGUI  A 
RECOLLIR L’ACCIDENTAT en el lloc ocorregut, abrigant bé al sinistrat. 

 Què no fer: 
  - Perdre la serenitat. 
  - Moure de qualsevol manera al ferit. 
  - Donar-li beure o menjar. 
  - Tenir-lo més d’1 hora amb el torniquet aplicat. 
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 - Fractures: 
 Què fer: 
  - Immobilitzar el membre trencat, amb una fusta, bastó, paraigües,  
  revistes, etc..., i mocadors o benes. 
  - Subjectar qualsevol desviació sense maniobres violentes. 

- Si la fractura és oberta o hi ha ferida, només tapar amb una gasa o drap 
net. 
- Si es té la sospita d’una fractura de COLUMNA, NO MOURE’L, que el 
vinguin a buscar. 

  
 Què no fer: 
  - No moure mai les parts fracturades. 
  - No embeni ni presioni amb força. 
  - No viciar les postures. 
  - No s’entretinguin a netejar ferides. 
 
18.4. PLA DE PRIMERS AUXILIS. 
 
Es designaran les persones més adequades per a realitzar la funció de socorristes i de 
valoració de danys en cas d’accident. 
Pel correcte desenvolupament dels serveis assistencials es procedirà de la següent 
forma: 
 
 L’assistència elemental per a les petites lesions sofertes pel personal d’obra, 

s’atendran mitjançant la farmaciola de l’obra. 
 Les lesions personals que requereixin atenció facultativa de tipus lleu quedaran 

cobertes pel servei mèdic o mútua de treball de cada empresa. 
 Per accidents greus, es recorrerà directament al CAP de Parets del Vallès, o a 

l’Hospital General de Granollers. 
 
Amb independència d’aquestes mesures, en cas d’accident es podrà recórrer a altres 
centres assistencials sempre que garanteixin una atenció correcta i ràpida a l’accidentat. 
 
18.5. PLA D’EMERGÈNCIA. 
 
En cas de sinistre es procedirà de la següent manera: 
 Trucar als serveis que siguin necessaris; bombers, ambulàncies... 
 
Paral·lelament: 
 Es paralitzaran els treballs. 
 Es deixarà la zona de treball en condicions de seguretat, en especials: 
 Es desconnectaran els equips o maquinària que s’estigués utilitzant i es deixaran en 

les condicions i lloc que al acabar la jornada de treball. 
 No es deixaran obstacles en camins de circulació i accessos. 
 No es deixarà oberta cap presa o connexió d’aigua, gas o connectat cap equip 

elèctric. 
 Es desallotjarà ordenadament l’obra per la via pública o zona evacuació sense 

provocar entorpiments ni talls en els accessos. 
 Organitzar, per la persona adequada, l’ajuda i evacuació dels accidentats. 
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Existirà un rètol indicatiu, on figurarà un llistat de telèfons d’emergència. Aquest 
rètol es situarà en una de les casetes d’obra en lloc visible i en coneixerà l’existència i 
ubicació tot el personal de l’obra. Aquest llistat contindrà els següents telèfons: 

 
 
 
 

AJUNTAMENT DE PARETS DE VALLÈS 93 573 88 88 

MOSSOS D’ESQUADRA.  088 

AMBULÀNCIES  061 - 112 

CAP PARETS DEL VALLÈS Av. de Catalunya, 127 B 

Tel: 93 562 16 89 

BOMBERS. 085 

 

 

TELÈFON DE LA MÚTUA DE TREBALL.  

 

19. PLA DE FORMACIÓ I INFORMACIÓ. 
 

19.1. INFORMACIÓ.  
  

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

 
Tot el personal rebrà, al ingressar en l’obra, una exposició dels mètodes de treball i els 
perills que aquests poden contenir, juntament amb les mesures de seguretat que s’han 
d’utilitzar, pel seu treball i el dels demés. 
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. 
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. 
S’impartirà formació en matèria de seguretat i salut a tot el personal de l’obra. 
 

20. VIGILANT DE SEGURETAT / COMITÈ DE SEGURETAT I HIGIENE.  
 
En compliment de l’Article 9 de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene, al iniciar-se l’obra, 
l’Empresa Contractista designarà el Vigilant o Vigilants, de Seguretat entre les persones més 
capacitades per aquest fi. 
 
Aquestes persones, en cas de o haver assistit al curs obligatori de Seguretat, haurà de realitzar 
algun, a l’objecte de millorar els seus coneixements. 
 
Quan es donin els requisits que la legislació estableix, es formarà el Comitè de Seguretat i 
Higiene, qual posició serà la següent: 
 

 President, en representació de l’Empresa. 
 Tècnic qualificat en matèria de Seguretat. 
 Vocals, en nombre proporcional a la plantilla de personal. 
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El vigilant de Seguretat haurà d’informar a aquest Comitè en cas de no ser escollit com vocal. 
 
Les funcions i atribucions d’aquest Comitè seran les previstes en la legislació vigent. 
 
 

21. MITJANS DE CARÀCTER ESPECIAL PER CIRCUMSTÀNCIES DE L’OBRA. 
 
El muntatge haurà de realitzar-se tenint en compte les següents mitjans mínims de seguretat: 
 
 Grues: Es justificarà la idoneïtat de la seva capacitat de càrrega segons les labors a 

realitzar. Els cables i eslingues  hauran d’estar en condicions de manteniment correctes i es 
rebutjaran els que presentin danys. 

 
 La subjecció dels elements prefabricats  per la seva elevació haurà de disposar de 

passadors o altres elements de seguretat  que garantissin la impossibilitat de caiguda de la 
càrrega durant l’operació. Durant les maniobres de la grua, tot el personal en obra 
s’abstindrà de situar-se en la projecció de la càrrega. 

 

22. PLA DE SEGURETAT.  
 
En compliment de l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1.997, el 
contractista elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut als seus mitjans i mètodes d’execució. 
 
Aquest Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de les obres, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut en execució d’obra. 
 
Aquest Pla de Seguretat i Salut, juntament amb l’aprovació del coordinador, s’enviarà a 
l’Administració laboral que tingui competència en la matèria. 
 

23. LEGISLACIÓ VIGENT.  
 
El Contractista ve obligat, sota la seva única responsabilitat, a conèixer i complir la legislació 
vigent en matèria laboral i de Seguretat i Higiene en el Treball. En particular i sense caràcter 
excloent, mencionarem: 
 
 Estatut de Treballadors. 
 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
(O.M. 09-03-71) (B.O.E. 16-03-71) 
 Pla Nacional de Higiene i Seguretat en el Treball. 
(O.M. 09-03-71) (B.O.E. 11-03-71) 
 Comitès  de Seguretat i Higiene en el Treball. 
(Decret 11-03-71) (B.O.E. 16-03-71) 
 Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció. 
(O.M. 20-05-52) (B.O.E. 15-06-52) 
 Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa. 
(O.M. 21-11-59) (B.O.E. 21-11-59) 
 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica. 
(O.M. 28-08-70) (B.O.E. 05-07-08-09-1970) 
 Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors. 
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(O.M. 17-05-71) (B.O.E. 29-05-71) 
 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
(O.M.  20-09-73) (B.O.E. 09-10-73) 
 Reglament d’aparells elevadors per obres. 
(O.M. 23-05-77) (B.O.E. 14-06-77) 
 Llei 31/1995 de 8 de Novembre de Prevenció de Riscos Laborals. 
 Reial Decret 1627/1997 de 24 d’Octubre, sobre Seguretat i Salut en les obres de 

construcció. 
 Normativa sobre Senyalització. 
(Real Decret 1403/86 de 09-05-86) (B.O.E. 08-07-86) 
 Conveni Col·lectiu de la Construcció. 
 Demés disposicions oficials relatius a la Seguretat, Higiene  i Medicina del Treball que 

puguin afectar als treballs que realitzin en l’obra. 
 Així com les normes de la bona pràctica constructiva; el Director d’Obra podrà ordenar la 

detenció dels treballs quan les condicions de seguretat no es compleixin, i inclòs donar part 
a l’autoritat corresponent davant negligències evidents. 

 

24. CONCLUSIONS.  
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, es considera suficientment justificat i definidor. 
        

 

 

Parets del Vallès, maig de 2014 
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PLEC DE CONDICIONS 
 
 
 
1.  DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ.  
 
És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 
 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940) 
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general de seguridad e 
higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971). 
 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) 
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953) 
 
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-
09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) 
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973) 
 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) 
(C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971) 
 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
 
Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE núm. 141, 14/06/1977) (C.E. - 
BOE núm. 170, 18/07/1977) 
* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981) 
 
Reglamento de explosivos. 
Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 61, 
12/03/1998) 
 
Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos  
Voladuras Especiales" del capítulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera. 
Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 195, 16/08/1994) 
(C.E. - BOE núm. 260, 31/10/1994) 
 
Reglamento de seguridad en las máquinas. 
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 173, 
21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986) 
* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989) 
* Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87, 
11/04/1991) 
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* Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991) 
 
Infracciones y sanciones en el orden social. 
Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988) 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores 
y de manejo mecánico. 
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 121, 
20/05/1988) 
 
ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras". 
Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 162, 
07/07/1988) (C.E. - BOE núm. 239, 05/10/1988) 
* Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE núm 115, 
14/05/1990) 
 
Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas". 
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
24/12/1996) 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995) 
* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995) 
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 1 de junio de 
1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996) 
 
Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)  
 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. - 
BOE núm. 280, 22/11/1984) 
* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987) 
* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991) 
 
Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se 
aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de 
enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento. 
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 
05708/1993) 
 



 
                Urbanització de l’aparcament 

                del Cementiri municipal 

 
 

 

 
Estudi bàsic de seguretat i salut 33

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. 
Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 
1075, 30/11/1988) 
 
Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación 
de actividades de empresas y centros de trabajo. 
Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 117, 
16/05/1988) 
 
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el trabajo. 
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y 
núm. 126, 26/05/1990) 
 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(BOE 29/03/1995) 
 
Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 
 
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
27, 31/01/1996) 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
97, 23/04/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
97, 23/04/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
97, 23/04/1997) 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 
24/05/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 
12/06/1997) 
 
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
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Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 
07/08/1997) 
 
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. 
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 
240, 07/10/1997) 
 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 
25/10/1997) 
 
S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. 
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 
 
Convenio colectivo General del Sector de la Construcción. 
Resolución de 4 de mayo de 1992, de la Dirección General de Trabajo (BOE núm 121, 
20/05/1992) 
 
Conveni col·lectiu provincial. 
 
 Estatut de Treballadors. (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80) 
 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. (O.M. 09-03-71) (B.O.E. 16-03-71) 
 Pla Nacional de Higiene i Seguretat en el Treball. (O.M. 09-03-71) (B.O.E. 11-03-71) 
 Comitès  de Seguretat i Higiene en el Treball. (Decret 11-03-71) (B.O.E. 16-03-71) 
 Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció. (O.M. 20-05-52) (B.O.E. 

15-06-52) 
 Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa. (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 21-11-59) 
 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica. (O.M. 28-08-70) (B.O.E. 05-07-

08-09-1970) 
 Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors. (O.M. 17-05-74) (B.O.E. 29-

05-74) (Successives normes MT, 1 a 29). 
 Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2441/61), (BOE de 

07-12-61) Modificació del Reglament (Decret 3494/64) (BOE de 06-11-64) 
 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i instruccions tècniques complementàries vigents 

(Decret 2413/73 de 20-09-73) (BOE de 09-10-73) 
 Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 Kg. (OM de 02-06-71) (BOE de 16-06-

71). 
 Reglament d’aparells elevadors per obres.(O.M. 23-05-77) (B.O.E. 14-06-77) 
 Llei 31/1995 de 8 de Novembre de Prevenció de Riscos Laborals. (Llei 31/95 de 08-11-95) 

(BOE 10-11-95). 
 Reial Decret 1627/1997 de 24 d’Octubre, sobre Seguretat i Salut en les obres de 

construcció. 
 Normativa sobre Senyalització. (Real Decret 1403/86 de 09-05-86) (B.O.E. 08-07-86) 
 Conveni Col·lectiu de la Construcció. 
 Normes per a senyalització d’obres a les carreteres (OM de 14-03-60) (BOE de 23-03-60) 
 Norma de carreteres 8.3-I.C. Senyalització d’obres. Normes per a senyalització, balisament, 

defensa, neteja i terminació d’obres. (OM de 31-08-87). 
 Rètols a les obres (OM de 06-06-73) (BOE de 18-06-73). 
 Reglament dels serveis de prevenció (RD 39/1997 de 17-01-97) (BOE de 31-01-97). 
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 Demés disposicions oficials relatius a la Seguretat, Higiene  i Medicina del Treball que 
puguin afectar als treballs que realitzin en l’obra. 

 Així com les normes de la bona pràctica constructiva; el Director d’Obra podrà ordenar la 
detenció dels treballs quan les condicions de seguretat no es compleixin, i inclòs donar part 
a l’autoritat corresponent davant negligències evidents. 

 
2.  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, 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 el 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. 
 
L’acompliment de les prescripcions generals de seguretat no restringeixen la subjecció a les 
ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeixen de complir-
les. 
 
El contractista controlarà els accessos a l’obra i 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 d’entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la 
totalitat del personal que intervé a l’obra. 
 
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 visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l’obra el 
casc de seguretat. 
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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 i preventiva. 
 
Tota la maquinària elèctrica que s’usi a l’obra tindrà connectades les carcasses dels motors i 
els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s’instal·laran les piquetes de terra necessàries. 
 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre 
l’electricista de l’obra. 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixot de les màquines en 
funcionament. 
 
3. 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. 
 
Tota la roba o equip de protecció que hagi superat el tracte límit, és a dir, el màxim pel qual va ser 
concebut, serà rebutjat i reposat al moment. 
 
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. 
 
 
4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Descrivim 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. 
 
Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes d’Homologació del Ministeri de Treball. 
En el cas en què no existeixi Norma d’Homologació oficial, serà de qualitat adequada a les seves 
respectives prestacions. 
 
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 (dermatosis, 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 els 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.  
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PROTECTORS AUDITIUS: 
 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB 
(A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 
 
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria 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 ha de proveir de 
roba impermeable. 
 
5. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
 
Descrivim 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 i/o objecte a protegir. 
 
 
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
 
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. En tot 
moment estarà garantida la estabilitat de la tanca. 
 
TANCA DE TANCAMENT PERIMETRAL: 
  
Tindrà una alçada mínima de 2 m., situant-se a una distància mínima de 1’5 m. de la façana. 
 
PASSADÍS DE SEGURETAT: 
  
Tindrà una alçada mínima de 2’5 m. amb una amplada superior a la porta d’accés i longitud tal 
que protegeixi la projecció de materials des del punt més alt de la façana.  Els laterals hauran 
de ser acotats impedint l’accés per aquell costat. 
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La coberta no presentarà forats i serà capaç de resistir els impactes produïts per la caiguda de 
materials. 
 
MALLA TUPIDA EN LA BASTIDA: 
 
Tindrà la resistència i la fixació suficient per a resistir l’esforç del vent, evitant la projecció de 
pols i materials. 
 
LONES DE SEGURETAT: 
  
Tindrà la resistència i fixació suficient per a resistir l’esforç del vent, evitant la projecció de pols i 
materials. Seran capaces de resistir la propagació de la flama. 
 
BARANES: 
 
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes des de més de 2 metres. 
 
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i 
una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 
 
Per les zones d’abocament de runes, hauran de ser practicables. 
 
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 
 
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la 
seva funció protectora, tenint en compte la seva fixació a elements de l’estructura no enderrocats 
en la fase de treball. 
 
FORATS PER L’ABOCAMENT DE LA RUNA: 
  
No coincidiran verticalment d’una planta a una altra, al menys a partir de dues plantes. Les 
dimensions no superaran els 1’5 m de llargària i el seu ample serà el de l’entrebigat. 
 
TOLVES D’EVACUACIÓ I RECOLLIDA DE RUNA: 
 
Les tolves estaran ben subjectades per a evitar el desplom per desplaçament. L’últim tram de la 
tolva tindrà una pendent menor per a esmorteir la velocitat de l’abocament i reduir la producció 
de pols. 
 
REC DE LA BROSSA: 
 
Es regarà convenientment la runa per evitar la formació de pols, de tal forma que no es 
produeixin embassaments, tallant-se el caudal d’aigua cada vegada que s’efectuí aquesta 
operació. 
 
PLATAFORMES VOLADES: 
 
Tindran la suficient resistència per a la càrrega que hauran de suportar, estaran 
convenientment anclades i dotades de barana. 
 
 
 



 
                Urbanització de l’aparcament 

                del Cementiri municipal 

 
 

 

 
Estudi bàsic de seguretat i salut 40

PLATAFORMES DE TREBALL: 
 
Seran independents de l’obra a enderrocar.  
Les que estiguin situades a més de 2 metres del terra aniran amb una barana de 90 cm. 
d’alçada com a mínim, un llistó intermig i un entornpeu. 
S’utilitzaran per l’enderroc dels elements verticals o en voladís. 
Es prohibirà expressament l’enderroc treballant sobre els propis murs. 
 
EXTINTORS: 
 
Seran de pols polivalent i s’hauran de revisar cada 6 mesos com a màxim. 
 
INTERRUPTORS DIFERENCIALS I PRESA DE TERRA: 
 
La sensibilitat dels interruptors diferencials serà per l’enllumenat de     30 mA i per la força de 
300 mA. 
La resistència de les presa de terra no serà superior a la qual s’ha garantit, d’acord amb la 
sensibilitat del interruptor diferencial. 
Es permetrà mesurar la seva resistència periòdicament i, al menys, en l’època de més seca de 
l’any. 
  
PRECAUCIONS DE TIPUS GENERAL: 
 
Cap operari haurà de trobar-se en la planta inferior a la que s’està enderrocant. 
S’haurà d’evitar l’acumulació de runes sobre els forjats per a què es trobin lliures d’obstacles. 
Quan s’hagi d’acumular runes s’evitarà que el seu pes superi els 100kg/m2 . 
Hauran de ser abatuts tots els elements que es trobin en equilibri inestable per així evitar 
possibles desploms i les seves conseqüències. 
Al final de la jornada no podran quedar murs sense arriostrar d’una alçada superior a set 
vegades el seu gruix, així com tampoc deixar les eines pel mig i tot brut i desordenat. 
En els dies de pluja es suspendran els treballs. 
Les passarel·les de treball estaran formades per 3 taulons. 
 
6. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 
 
El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern. 
 
SERVEI MÈDIC: 
 
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o associat. 
 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de 
passar el reconeixement mèdic prelaboral obligatori, i són també obligatòries les revisions 
mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 
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7. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan el nombre de treballadors superi el que preveu 
l'Ordenança laboral de la construcció o, si n’hi ha, el que disposi el conveni col·lectiu provincial. 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui coneixements acreditats de 
primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi com a membre del 
Comitè de Seguretat i Salut. 
 
8. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 
 
El socorrista revisarà la farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el que 
s’hagi consumit. 
 
9. 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. 
 
10. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’Estudi bàsic de seguretat i salut 
que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al de l'estat d'amidaments del projecte 
d'execució. 
 
11. AVÍS PREVI 
 
El promotor ha d’efectuar un avís a l’Autoritat laboral competent, abans de l’inici de les obres. 
 
L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24-10-
97. 
 
12. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
El contractista principal està obligat a redactar un Pla de seguretat i salut abans de l’inici de l'obra, 
en què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin,  adaptant aquest Estudi bàsic de 
seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 
 
Aquest Pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin 
oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta d'aprovació visada col·legiadament pel col·legi 
professional corresponent. 
 
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 tècnic autor de l'Estudi bàsic de seguretat i salut, així 
com del coordinador en matèria de seguretat en la fase d'execució d'obres. 
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13. LLIBRE D'INCIDÈNCIES 
 
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar en 
poder del contractista o representant legal o del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a 
disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals 
podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes perquè el coordinador o, si no cal 
coordinador, la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció de treball dins del termini de 24 hores. 

 
 
 
 
 
 
 
            

Parets del Vallès, maig de 2014 
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G E S T I Ó  D E  R E S I D U S  
 
 
Per a la redacció del present projecte s’ha tingut en compte lo disposat en el “Decret 201/1994, 
de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció” (DOGC núm. 1931 
de 8 d’agost de 1994) i en la modificació posterior pel “Decret 201/1994, de 26 de juliol 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció” (DOGC núm. 3414 de 21 de juny de 
2001). 
 
En el present annex, s’identifiquen els diferents residus que podran aparéixer durant la fase 
d’obra, estimat el seu volum, i es procedeix a classificar-los segons el Catàleg de residus 
Catalunya, aprovat pel “Decret 34/1996, de 9 de gener”. S’adjunta igualment la codificació CER 
(Catàleg Europeu de Residus) per cada cas. 
 
 
 
1 . -  R E S I D U S  D E  L A  C O N S T R U C C I Ó  I  D E M O L I C I Ó  
 
 
CJR:170203 Terres, sorres i pedres. 
Pertany al grup 17: Residus de construcció, demolició i dragatge. 
1702 Paviments, sòls i productes de dragatge. 
CLA (Classificació): IN (inert) 
VAL (Valorització): V71 V84 
TDR (Tractament i disposició del rebuig): T15 (Deposició en dipòsit de terres i runes) 
Estimació del volum generat: 
 
Es contabilitzen els residus generats pel moviment de terres en: 
Excavació de rases:  Clavegueram:   6,00 m3 
   Altres serveis:   4,00 m3 
   Jardineria: 15,00 m3 
   TOTAL:  25,00 m3 
 
 
 
CJR: 170201 Aglomerats asfàltics i mescles de terra i asfalt. 
Pertany al grup 17: Residus de la construcció, demolició i dragatge. 
1702 Paviments, sòls i productes de dragatge 
CLA (Classificació): IN (inert) 
VAL (valorització) : V71 (Utilització en la construcció) 
TDR (Tractament i disposició del rebuig): T15 (Deposició en dipòsit de terres i runes) 
CER: 170301 
Estimació del volum generat: 
 
S’estima en 5 cm el gruix del paviment actual que cal demoldre, que aplicat als 942,50 m2 de 
superfície suposen un volum de 47,12 m3. 
 
 
 
CJR: 170202 Paviments. 
Pertany al grup 17: Residus de la construcció, demolició i dragatge. 
1702 Paviments, sòls i productes de dragatge 
CLA (Classificació): IN (inert) 
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VAL (valorització) : V71 (Utilització en la construcció) 
TDR (Tractament i disposició del rebuig): T15 (Deposició en dipòsit de terres i runes) 
CER: 170101 
Estimació del volum generat: 
 
S’estima en 15 cm el gruix de les voreres actuals, que aplicat als 237,40 m2 de superfície 
suposen un volum de 36,61 m3. 
 
 
 
CJR: 170106 Residus de la construcció i demolició. 
Pertany al grup 17: Residus de la construcció, demolició i dragatge. 
1702 Paviments, sòls i productes de dragatge 
CLA (Classificació): IN (inert) 
VAL (valorització) : V71 (Utilització en la construcció) 
TDR (Tractament i disposició del rebuig): T15 (Deposició en dipòsit de terres i runes) 
CER: 170904 
Estimació del volum generat: 
 
S’estima en 6 m3 el volum de residus generats en la demolició de l’actual embornal. 
 
 
 
CJR: 200105 Peces metàl·liques i ferralla. 
Pertany al grup 20: Residus generals. 
2001 Residus generals 
CLA (Classificació): IN (inert) 
VAL (valorització) : V41 (Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics) 
TDR (Tractament i disposició del rebuig): T11 (Deposició de residus inerts) 
CER: 170405 
Estimació del volum generat: 
 
Metall que prové de diferens elements urbans. Es calcula que el pes dels residus d’aquest tipus 
no excedirà de 0,5 t. 
 
 
 
CJR: 200103 Plàstics. 
Pertany al grup 20: Residus generals. 
2001 Residus generals 
CLA (Classificació): IN (inert) 
VAL (valorització) : V12 (Reciclatge de plàstics) 
TDR (Tractament i disposició del rebuig): T11 (Deposició de residus inerts) T21 
(Incineració de residus no halogenats). 
CER: 170203 
 
Elements plàstics procedents de reposició de serveis afectats i de retirada dels serveis 
existents a renovar. 
 
 
 
CJR: 160106 Cables. 
Pertany al grup 16: Residus no especificats anteriorment en el catàleg. 
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21601 Equips industrials i altres residus rebutjats 
CLA (Classificació): IN (inert) 
VAL (valorització) : V45 (Recuperació de cables) 
TDR (Tractament i disposició del rebuig): T11 (Deposició de residus inerts)  
CER: 170410 / 170411 
 
Cables procedents de l’enllumenat públic existent a retirar i de reposició dels serveis afectats. 
 
 
 
Parets del Vallès, maig de 2014 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 
S U M A R I 

 

CAPITOL PRELIMINAR :  DISPOSICIONS GENERALS 

 

Naturalesa i objecte del plec general. 

Documentació del contracte d'obra. 

 

CAPITOL I:   CONDICIONES FACULTATIVES 

 

EPIGRAF I: DELIMITACIO GENERAL DE FUNCIONS TECNIQUES 

 

· L'Arquitecte Director 

· L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 

· El Constructor 

 

EPIGRAF 2: DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O 

CONTRACTISTA 

 

· Verificació dels documents del Projecte 

· Pla de Seguretat i Salut 

· Oficina a l'obra 

· Representació del Contractista 

· Presència del constrtuctor en l'obra 

· Treballs no estipulats expressament 

· Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del Projecte 

· Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 

· Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 

· Faltes del personal 
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EPIGRAF 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS 

MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 

 

· Camins i accessos 

· Replanteig 

· Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 

· Ordre dels treballs 

· Facilitat per a altres contractistes 

· Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 

· Pròrroga per causa de força major 

· Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 

· Condicions generals d'execució dels treballs  

· Obres ocultes 

· Treballs defectuosos 

· Vicis ocults 

· Dels materials i dels aparells. La seva procedència 

· Presentació de mostres 

· Materials no utilitzables 

· Materials i aparells defectuosos 

· Despeses ocasionades per proves i assaigs 

· Neteja de les obres 

· Obres sense prescripcions 

 

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

 

· De les recepcions provisionals 

· Documentació final de l'obra 

· Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 

· Termini de garantia 

· Conservació de les obres rebudes provisionalment 

· De la recepció definitiva 

· Prorrogació del termini de garantia 

· De les recepcions de treballs la contracta dels quals hagi estat rescindida 
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CAPITOL II:   CONDICIONS ECONOMIQUES 

 

EPIGRAF 1: PRINCIPI GENERAL 

 

· Principi general 

 

EPIGRAF 2: FIANCES 

 

. Fiances 

. Fiança provisional 

. Execució de treballs amb càrrec a la fiança 

. De la seva devolució en general 

. Devolució de la fiança en el cas que es fessin recepcions parcials 

 

EPIGRAF 3: DELS PREUS 

 

. Composició dels preus unitaris 

. Preu de Contracta. Import de Contracte 

. Preus contradictoris 

. Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 

. Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 

. De la revisió dels preus contractats 

. Aplec de materials 

 

EPIGRAF 4: OBRES PER ADMINISTRACIO 

 

. Administració 

. Obres per administració directa 

. Obres per administració delegada o indirecte 

. Liquidació d'obres per administració 

. Abonament al Constructor dels comptes d'administració delegada 

. Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 

. Responsabilitat del Constructor en el baix rendiment dels obrers 

. Responsabilitats del Constructor 
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EPIGRAF 5: DE LA VALORACIO I ABONAMENT DELS TREBALLS 

 

. Formes diverses d'abonament de les obres 

. Relacions valorades i certificacions 

. Millora d'obres lliurement executades 

. Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 

. Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 

. Pagaments 

. Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 

 

EPIGRAF 6: DE LES INDEMNITZACIONS MUTUES 

 

. Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les 

obres 

. Demora dels pagaments 

 

EPIGRAF 7: DIVERSOS 

 

. Millores i augments d'obra. Casos contraris 

. Unitats d'obra defectuoses però acceptables 

. Assegurança de les obres 

. Conservació de les obres 

. Utilització pel Contractista d'edificis o béns del propietari 

 

CAPITOL 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 
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l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions 

corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 

 

DOCUMENTACIO 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, medicions i pressupost). 

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporà 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. 

 

CAPITOL I - CONDICIONS FACULTATIVES 

 

EPIGRAF 1 - DELIMITACIO GENERAL DE FUNCIONS TECNIQUES L'ARQUITECTE 

DIRECTOR 

 

L'ARQUITECTE DIRECTOR 

 

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 

 

a) Comprovar l'adequació de la cimentació 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 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. 
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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. 

 

L'APARELLADOR O ARQUITECTE TECNIC 

 

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 subscribint-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, així 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 les medicions 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. 

 

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 disposarm 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. 

 

EPIGRAF 2 - DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O 

CONTRACTISTA VERIFICACIO 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. 

 

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  Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l'obra a l'aprovació de 

l'Aparellador o Arquitecte Tècnic de la Direcció facultativa. 
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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 extendre 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. 

- El Llibre d'Ordres i Assistències. 

- El Pla de Seguretat i Salut. 

- El Llibre d'Incidències. 

- El Reglament i Ordenança de Seguretat i Salut 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. 

 

REPRESENTACIO 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 segos'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. 
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PRESENCIA DEL 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 de medicions i liquidacions. 

 

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. 

 

INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL 

PROJECTE 

 

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 subscribint 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. 
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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. 

 

RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIO FACULTATIVA 

 

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions 

dimanades de 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. 

 

RECUSACIO 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 medicions. 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 perturbar la marxa dels treballs. 

 

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. 
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EPIGRAF 3 - PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS 

MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 

 

CAMINS I ACCESSOS 

 

Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra i el seu tancament 

o vallat. L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 

 

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. 

 

COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIO 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. 
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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. 

 

FACILITAT PER A ALTRES CONTRATISTES 

 

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 encomenats 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. 

 

AMPLIACIO 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 s'estipuli. 

 

PRORROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

 

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no 

pgués 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. 
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RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIO 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.licitar per escrit no se li hagués proporcionat. 

 

CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIO 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, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, 

dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificar a l'article 11. 

 

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'extendran per triplicat i se n'entregaran: 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 les medicions. 

 

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 
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tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que 

sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 

 

Com a conseqüència de l'expresat 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. 

 

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. 

 

DELS MATERIALS I DELS APARELLS, LA SEVA PROCEDENCIA 

 

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. 

 

PRESENTACIO 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. 
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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 s'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 tassació, tenint 

en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 

 

MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 

 

Article 33.- Quan els materials, elements d'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 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 d'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. 

 

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.  

 

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 
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necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra 

ofereixi bon aspecte. 

 

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 explicitament 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. 

 

EPIGRAF 4. DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES 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'extendrà 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 extendran 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. 

 

DOCUMENTACIO 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 paragrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 

515/1989, de 21 d'abril. 
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MEDICIO DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIO PROVISIONAL DE L'OBRA 

 

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador 

o Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o 

del seu representant. S'extendrà 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. 

 

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. 

 

CONSERVACIO 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. 

 

DE LA RECEPCIO DEFINITIVA 

 

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després 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. 
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PRORROGA 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. 

 

DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT 

RESCINDIDA 

 

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. 

 

CAPITOL II - CONDICIONS ECONOMIQUES 

 

EPIGRAF 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. 
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EPIGRAF 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. 

 

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 minim, 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 fet per prendre part en la subhasta. 

 

EXECUCIO DE TREBALLS AMB CARREC 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 
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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. 

 

DE LA SEVA DEVOLUCIO 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, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 

 

DEVOLUCIO DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS 

 

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions 

parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 

 

EPIGRAF 3 - DELS PREUS 

 

COMPOSICIO 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 consideran 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 

enfermetats 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. 
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e)Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips 

anteriorment citats. 

 

Es consideraran costos indirectes: 

Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, 

tallers, pavellons temporals per a 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 consideren 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 i Despeses Generals. 

 

Preu de Contracta 

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el 

Benefici Industrial. L'IVA gira sobre aquesta suma però no n'integra el preu. 

 

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 per 100, llevat 

que en les Condicions Particulars se 

n'estableixi un altre de diferent. 
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PREUS CONTRADICTORIS 

Article 54.- Es produiran preus constradictoris 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 anàlog 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. 

 

RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 

 

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o 

observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus 

fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les 

obres (amb referència a Facultatives). 

 

FORMES TRADICIONALS DE MEDIR O D'APLICAR ELS PREUS 

 

Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a 

l'aplicació dels preus o de la forma de medir 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. 

 

DE LA REVISIO 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 fòrmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, 

percibint 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. 
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EMMAGUETZAMENT DE MATERIALS 

 

Article 58.- El Contractista està obligat a fet els emmaguetzaments 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. 

 

EPIGRAF 4 - OBRES PER ADMINISTRACIO ADMINISTRACIO 

 

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. 

 

OBRES PER ADMINISTRACIO 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 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. 
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OBRES PER ADMINISTRACIO 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 perAdministració delegada o indirecte" les següents: 

 

a) 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. 

 

b) 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, percibint per això del 

Propietari un tant per cent 

(%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

 

LIQUIDACIO D'OBRES PER ADMINISTRACIO 

 

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 despese 

d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual 

s'adjuntaran en l'ordre expressat m'es 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 delsesmentats materials en l'obra. 

 

b) Les nómines 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  
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encarregats, capataços, 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. 

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

 

d) 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. 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. 

 

ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIO DELEGADA 

 

Article 63. - Llevat pacte distint, 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, la medició de l'obra realitzada, 

valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. 

 

Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués 

pactat el contrari contractualment. 

 

NORMES PER A L'ADQUISICIO 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. 
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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 resercir-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. 

 

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 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. 

 

EPIGRAF 5 - DE LA VALORACIO I ABONAMENT DELS TREBALLS 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 preceptui una altra cosa, l'abonament dels 

treballs s'efectuarà així: 
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1r. 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. 

 

2n. 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. Prèvia medició 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 la 

medició i valoració de les diverses unitats. 

 

3r. 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. 

 

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec 

General de Condicions econòmiques" determina. 

 

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

 

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 ConContractista una relació valorada 

de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat 

l'Aparellador. 

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al 

resultat de la medició 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 les medicions necessàries per extendre 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 observacions o reclamacions que consideri  
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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 entregues 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 s'extendran a l'origen. 

 

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. 

 

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: 
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a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida 

alçada, s'abonaran prèvia medició 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 alContractista, 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, 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. 

 

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. 

 

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. 
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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: 

 

1r.) 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. 

 

2n.) 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. 

 

3r.) 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. 

 

EPIGRAF 6 - DE LES INDEMNITZACIONS MUTUES 

 

IMPORT DE LA INDEMNITZACIO 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, 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. 

 

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  
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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 les 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. 

 

EPIGRAF 7 – VARIS 

 

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 en les 

medicions 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 ordenants 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. 

 

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 

després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució,  
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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. 

 

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 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 tassats 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. 

 

CONSERVACIO 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 
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que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'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. Després 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". 

 

UTILITZACIO 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 fer-ne entrega 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 fer entrega del material, 

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. 

 

 

 

 

Parets del Vallès, maig de 2014 
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0. CONDICIONS GENERALS 
 
Les condicions tècniques generals del present Plec, tindran vigència mentre no siguin 
modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars del Capítol II del present Plec o pel 
Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix el contracte. 
 
1.0. OBRES OBJECTE DEL PROJECTE 
 
Les obres a realitzar queden perfectament definides als plànols del present projecte i al capítol 
8 de la seva Memòria, que es considera reproducció d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
Les obres s’executaran d’acord amb les condicions que es detallen en els articles d’aquest Plec 
i a les instruccions que dicti la Direcció de l’obra per resoldre de la manera més convenient 
aquelles dificultats de detall que puguin presentar-se, sense que l’Adjudicatari pugui introduir 
cap tipus de modificació que no hagi estat prèviament autoritzada pel Director de les obres. 
 
Correspondrà al Director de les obres l’aclariment dels dubtes que es poguessin plantejar 
durant l’execució dels treballs. 
 
1.1. DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
El present Projecte consta dels següents documents: Document núm. 1.- Memòria i els seus 
Annexes; Document núm. 2.- Plànols; Document núm. 3.- Plec de Condicions Tècniques; 
Document núm. 4.- Pressupost. El contingut d'aquests documents està detallat a la Memòria. 
 
S'entén per documents contractuals els incorporats al contracte i que són d'obligat compliment, 
llevat de modificacions posteriors degudament autoritzades. Aquests documents, són: 
Memòria, Plànols, Plec de Prescripcions, Quadre de Preus núm. 1 i Pressupost General, així 
com l´Estudi de Seguretat i Salut a les obres. 
 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts pels 
Annexes a la Memòria, els Amidaments, el Quadre de Preus núm. 2 i els Pressupostos 
Parcials. 
 
En qualsevol cas els amidaments tenen únicament caràcter orientatiu. 
 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la 
propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan sols com a complement d'informació 
que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del 
contracte, per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte 
en base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareixin en alguns documents contractuals. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la 
suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del 
Projecte. 
 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars contingudes 
en el capítol II del present Plec de Condicions, prevaleix el que s'ha prescrit en aquestes 
últimes. En qualsevol cas, ambdós documents (Prescripcions Tècniques Particulars i Plànols) 
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prevaleixen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el Capítol I del present 
Plec. 
 
El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director 
de les obres, quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin 
preu en el Contracte. 
 
1.2. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
Es obligació de l’Adjudicatari de les obres executar tot el que calgui per a la bona construcció i 
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament estipulat en aquest Plec de 
Condicions, complint igualment el que, sense separar-se del seu esperit i recta 
interpretació,disposi per escrit la Direcció de l’obra. 
 
El Contractista designarà el seu "Delegat d'obra" en les condicions que determinen les 
clàusules 5 i 6 del “Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de 
l'Estat” aprovades per Decret de 31 de desembre de 1970. 
Diari de les obres 
 
A partir de l’ordre d’iniciació de l’obra, s’obrirà un llibre en el que es facin constar les incidències 
que succeeixin a l’obra, fent referència expressa a les consultes o aclariments sol.licitades per 
l’Adjudicatari, i a les instruccions i ordres donades a aquest. 
 
En relació a "l'Oficina d'obra" i el "Llibre d'ordres" hom es regirà pel que disposen les clàusules 
7, 8, i 9 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres 
de l’Estat”. 
 
Les ordres a l’Adjudicatari es donaran per escrit i estaran numerades correlativament; 
l’Adjudicatari estarà obligat a subscriure, amb la seva conformitat o objeccions, el rebut en el 
duplicat de l’ordre. 
 
El Director de les obres iniciarà les seves comunicacions a l’Adjudicatari en el Llibre d'Ordres 
assenyalant la llista del seu personal col·laborador més significatiu amb les atribucions pròpies 
de cada persona i senyalant qui haurà de suplir-lo en les seves absències. Així mateix 
assenyalarà seguidament la relació nominal dels seus superiors jeràrquics dins de l’Entitat 
Contractant a efectes de la inspecció de les obres que s’inicien, tot això limitat a les persones 
que per als assumptes relatius al càrrec que ostenten o per la funció que exerceixen tenen 
facultats per accedir al llibre esmentat i transcriure en el mateix, dins de les seves 
competències, el que consideri necessari comunicar a l’Adjudicatari. 
 
Les ordres emanades de la superioritat jeràrquica del Director, llevat de reconeguda urgència, 
es comunicaran a l’Adjudicatari per mitjà del Director. En cas de donar-se l’excepció abans 
referida, l’autoritat promotora de l’ordre la comunicarà simultàniament al Director amb la 
mateixa urgència. 
 
Quan l’Adjudicatari consideri que les prescripcions d’una ordre sobrepassen les seves 
obligacions dimanats del Contracte, haurà de presentar la seva reclamació, per escrit i 
degudament justificada, en un termini de 10 dies, transcorregut el qual no serà atendible. 
 La reclamació no suspendrà el compliment de l’ordre, llevat que es decideixi el contrari pel 
Director. 
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Permisos i llicències 
 
L’Adjudicatari haurà de proveir-se amb l’antelació suficient dels permisos, llicències, etc. que 
calguin per a l’execució de les obres, però no d´aquells que afectin a la propietat dels mateixos. 
 
Totes les despeses que origini el compliment del preceptuat al present article seran a compte 
de l’Adjudicatari. 
 
Inspecció de l’obra 
 
L’Adjudicatari haurà de donar al Director de les obres tota classe de facilitats, així com als seus 
subalterns o representants, per a la inspecció de materials, i dels treballs d’execució de les 
obres realitzades, per la realització d’amidaments, replanteigs i quantes comprovacions 
consideri necessàries realitzar, permetent-li i facilitant-li l’accés a totes les parts de l’obra, així 
com a les fàbriques, tallers, etc, on es construeixin, elaborin i assagin elements o materials 
relacionats amb ella, per comprovar el compliment de les condicions establertes en el Projecte i 
les ordres donades per ell. 
 
Responsabilitats de l’Adjudicatari 
 
Tant l’Adjudicatari com el tècnic titulat que es trobi davant dels treballs seran responsables dels 
accidents, perjudicis o infraccions que puguin ocórrer durant les obres, tant si els danys afecten 
a la pròpia obra com si es tracta d’altres ocasionats a tercers, inclús en el cas de que afectin a 
les instal·lacions de serveis públics o privats existents a la via pública. En aquest cas, amb 
l’objecte de determinar la responsabilitat de l’Adjudicatari davant de les companyies 
subministradores de serveis públics, en el moment en què s’efectui el replanteig de l’obra haurà 
de recaptar-se la situació dels seus respectius serveis efectuant-se, abans de l’inici de les 
obres, les cates necessaries per tal de situar exactament aquests serveis, tant en planta com 
en profunditat. 
 
L’import d’aquests treballs serà abonat a les certificacions d’obres que es lliurin. 
 
L’Adjudicatari és l’únic responsable de l’execució de l’obra contractada, sense dret a 
indemnització per un major preu a que li poguessin resultar les diferents unitats d’obra, ni per 
les maniobres que pugués cometre durant la seva execució. 
 
També és responsable davant dels tribunals dels accidents que, per inexperiència, descuit o 
desig immoderat de lucre tinguessin lloc, tant a la construcció com a les bastides, 
estintolaments, mitjans auxiliars, motors, maquinària, instal·lacions, etc. 
 
Obligacions laborals i socials de l’Adjudicatari 
 
L’Adjudicatari està obligat al compliment de la totalitat de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de Seguretat Social i de Seguretat i Salut a les obres. 
 
Les despeses derivades del compliment del disposat en aquest apartat, en el seu cas 
s’abonaran a l’Adjudicatari a càrrec de la partida alçada que al respecte figuri en el pressupost 
del projecte,multiplicada pel coeficient d’adjudicació del Contracte. 
 
Coneixement del lloc i circumstàncies de les obres 
 
L’Adjudicatari té l’obligació d’inspeccionar i estudiar l’emplaçament de les obres i de les seves 
rodalies i d’informar-se de la naturalesa del terreny, de les condicions hidrològiques i 
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climàtiques, de la configuració i naturalesa de l’emplaçament de les obres, del nombre i 
naturalesa dels treballs a realitzar i dels materials necessaris per a l’execució de les obres, de 
les canteres i jaciments de materials, dels accessos a l’emplaçament, dels mitjans que pugui 
necessitar i en general, de tota la informació necessària pel que fa als riscos, contingències i 
altres factors i circumstàncies que puguin incidir directa o indirectament en l’execució, en els 
terminis o en el cost de les obres. 
 
Cap defecte o error d’interpretació que pugues sorgir de l’ús de documents, estudis previs, 
informes tècnics o suposicions establertes en el projecte, i en general, de tota informació 
addicional subministrada als licitadors per l’Entitat Contractant amb caràcter informatiu o 
procurada per aquests directament, eximirà a l’Adjudicatari de les obligacions dimanants del 
Contracte. 
 
L’Adjudicatari no tindrà dret a eludir les seves responsabilitats ni a formular cap reclamació que 
es fonamenti en dades o antecedents del projecte que puguin resultar equivocats o incomplets. 
 
1.3. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 
 
Hom es regirà pel que s'estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat”. 
 
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets 
malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista 
adoptarà mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació del medi ambient per l'acció de 
combustible, olis, lligants, fums, etc. , i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin 
causar. 
 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització, les 
servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat”, essent a càrrec seu els 
treballs necessaris. 
 
1.4. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
A més de les despeses i taxes que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat” aniran a càrrec del 
Contractista, si al Plec de clàusules administratives particulars, al Capítol II d´aquest Pla o al 
Contracte, no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
 
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
instal·lacions, ferramentes. 
- Despeses de lloguers o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 
- Despeses de protecció d'amàs i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions pel subministrament d'aigua 
i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o 
impostos de connexió, comptadors, etc. 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals no 
contemplades al projecte; despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i 
abocadors. 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra 
i zones confrontades afectades per les obres, etc. 
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució de les obres, excepte 
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dels corresponents a expropiacions i serveis afectats. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus 
unitaris contractats. 
 
 
1.5. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG DE LES OBRES 
 
La comprovació general del replanteig del Projecte s’efectuarà sobre el terreny, materialitzant 
senyals o referències que tinguin suficient garantia de permanència per a que, durant la 
construcció, pugui fixar-se, amb relació a elles, la situació en planta o alçat de qualsevol 
element o part de les obres, estant obligat el Contractista a la custodia i reposició de les 
senyals que s’estableixin. 
 
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció de les obres. 
Haurà també de materialitzar sobre el terreny tots els punts de detall que la Direcció de les 
obres consideri necessaris per la definició exacta, en planta i perfil de les diferents unitats. 
 
Les operacions de replanteig seran presenciades per l’Enginyer Director i el Contractista. O per 
les persones a qui deleguin, devent d’aixecar l’Acta corresponent. Tots els materials, equips i 
mà d'obra, necessaris per aquest treball, aniran a càrrec del Contractista. 
 
1.6. MATERIALS 
 
A més del que es disposa en les clàusules 15, 34, 35, 36, i 37 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat", hauran d'observar-se les 
següents prescripcions: 
 
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el 
Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització 
expressa del Director de les obres. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell 
origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat” 
 
Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents 
informatius, el Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les 
prescripcions, sense que per això tinguin dret a nou preu unitari. 
 
El Contractista obtindrà a càrrec seu, i a més, al seu compte, tots els materials necessaris per a 
l´execució de les obres, assumint totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc, que es 
presentin. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció de les obres, amb suficient antel.lació, les procedències 
dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel 
que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 
 
1.7. PREUS UNITARIS 
 
S’entén per unitat d’obra de qualsevol classe, l’executada i completament acabada d’acord a 
les condicions del Plec. Per a totes les unitats d’obra en que es desglossa l’obra objecte del 
present projecte al Capítol Segon s’indica la forma de amidament corresponent, abonat-se 
segons els preus consignats en el Quadre de Preus núm. 1. 
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El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm.1, serà el que s'aplicarà als 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
Serà d'aplicació la clàusula 51 del “Plec de Clàusules Administratives Generals” per a la 
contractació d’obres de l’Estat. D'acord amb el que disposa l'esmentada clàusula, els preus 
unitaris fixats en el Contracte per a cada unitat d'obra cobriran totes les despeses efectuades 
per a l'execució material de la unitat corresponent, inclòs els treballs auxiliars i qualsevol tipus 
d'unitat auxiliar que sigui necessària a judici del Director de les obres per a la correcta execució 
de la unitat contractada amb la perfecció que exigeixen les condicions del Plec, encara que no 
es faci un esment especial. 
 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals per a la contractació d’obres de l’Estat", els preus unitaris que figuren en el Quadre de 
Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document 
contractual, i malgrat que no figurin en la descomposició del Quadre de Preus núm. 2 ni en la 
justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclús drets de patents, cànon 
d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials emprats a 
l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans 
auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; i les despeses de tots tipus d'operacions normalment 
o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent amb el nivell de qualitat 
requerit, així com els costos indirectes. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que 
figura en els corresponents articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la 
millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o 
materials no relacionats, però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, 
formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari 
corresponent. 
 
Abonament de les obres no previstes 
 
L’abonament de les obres que no hi figurin especificades en aquest Plec es farà d’acord als 
mateixos preus que s’apliquen a la totalitat de l’obra. 
 
Setmanalment, l’Adjudicatari confeccionarà un comunicat dels treballs imprevistos a realitzar, 
que no estiguin definits específicament en el Pressupost, tals com esgotaments, demolicions, 
desviaments, estintolaments, etc. Els esmentats comunicats setmanals hauran d'autoritzar-se 
expressament per la Direcció prèviament a la seva execució, i serviran per a la confecció de les 
certificacions mensuals. No s’atendrà cap reclamació a la liquidació, per treballs imprevistos no 
especificats en el seu dia en els comunicats setmanals i autoritzats per la Direcció. 
 
En el cas de que fos necessària l’aplicació d’algun preu que no hi figuri en aquest Projecte, o 
condicions que no estiguin o no s’hagin previst en aquest Plec, aquests s’establiran d’acord a 
un preu fixat contradictòriament com es determina a continuació. 
 
En cas de que la Direcció de les obres ordeni efectuar una unitat, el preu de la qual no hi figuri 
en els quadres d’aquest projecte, es fixarà contradictòriament pel Director i l’Adjudicatari el preu 
corresponent amb anterioritat a l’execució de les obres de referència, aixecant-se la 
corresponent acta que es sotmetrà reglamentàriament a la consideració de l’Administració 
contractant. 
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1.8. PARTIDES ALÇADES 
 
Les partides d’aquest projecte que figuren al pressupost com "de pagament íntegre”, es 
pagaran en la seva totalitat al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
 
Les obres d’aquest projecte que apareixen en el pressupost com a quantitat alçada a justificar, 
s’executaran d’acord als pressuposts i projectes parcials que oportunament es redactin, i seran 
mesurades i valorades, per al seu abonament, com les restants obres, d’acord a les unitats 
d’obra i preus que hi figuren en els quadres de preus de pressupost. 
 
1.9. DESVIAMENTS PROVISIONALS 
 
El Contractista executarà o acondicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o 
accessos provisionals per al desviament, que imposin les obres, en relació amb el trànsit 
general i amb els accessos dels predis confrontants, d'acord amb com es defineix en el 
Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció de les obres. Els materials i les unitats 
d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del 
Present Plec, com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el capítol II del Plec es digui expressament el 
contrari, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el pressupost, i en cas 
que no hi siguin, valorats als preus del Contracte. 
 
Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la 
Direcció de les obres, essent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar 
l'execució de les obres, no seran d'abonament. 
 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per 
accessos i circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista 
haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de 
circulació. 
 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 
Contractista. 
 
1.10. ABOCADORS 
 
Llevat manifestació expressa contrària al capítol II del present Plec, la localització d'abocadors, 
així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. En 
qualsevol cas serà d’aplicació el disposat al Decret 201/1994 de 26 de juliol de la Generalitat de 
Catalunya, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de 
l'excavació de l'esplanada, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, rebliments, etc. 
 i si la Direcció de les obres rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del 
present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a 
cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del 
Contracte per haver d'emprar quantitats més grans de material procedent de préstecs. 
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1.11. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 
 
En relació a les servituds existents hom es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec 
de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat". A aquest 
efecte, també es consideren servituds relacionades en el "Plec de Condicions del Projecte", 
aquelles que apareixin definides en els Plànols del Projecte. 
 
Els objectes propietat de tercers afectats per l’execució de les obres seran traslladats o retirats 
per les Companyies i Organismes corresponents. 
 
Malgrat tot, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la 
localització, protecció o desviament, en tot cas, del serveis afectats de poca importància que la 
Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquest 
treball seran de pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides alçades existents 
a l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus 
núm. 1. En el seu defecte, hom es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat". 
 
1.12. TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA 
 
El termini d'execució de les obres a partir de la data de l'acta de replanteig serà de 10 mesos. 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció de les obres, 
llevat que al Plec de Clàusules Administratives Particulars o en el Contracte es modifiqui 
expressament aquest termini. 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, 
obres auxiliars, etc). En cas de recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l’article 171 
del Reglament General de Contractació de l’Estat. 
 
1.13. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs, d’acabats, entreteniments i 
reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat 
de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el 
mateix Contracte (obra principal, obres auxiliars, etc.). 
 
L’Adjudicatari estarà obligat a la conservació de l’obra durant el termini de garantia i fins a la 
recepció definitiva de les obres, realitzant tots els treballs que calguin per mantenir totes les 
obres en perfecte estat de conservació, sense que obstaculitzin l’ús públic o el servei 
corresponent de l’obra, d’acord amb les instruccions del Director. 
 
L’Adjudicatari respondrà dels danys o deterioraments que es puguin produir a l’obra durant el 
termini de garantia i complirà les seves obligacions de vigilància i policia fins a la recepció 
definitiva de l’obra. 
 
A més del que es prescriu en el present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 
22 del "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’obres de l’Estat". 
 
Seran a càrrec del Contractista la reposició dels elements que s'hagin deteriorat o hagin estat 
objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte al realitzar el càlcul de les seves 
proposicions econòmiques les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les 
assegurances que siguin convenients. 
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El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegament de les obres fins la finalització 
del termini de garantia. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte de 
Contractista. 
 
1.14. DISPOSICIONS APLICABLES 
 
El present projecte es realitza respectant el disposat en el del Pla Parcial “El Castellet” aprovat 
definitivament per la Comissió d´Urbanisme de Barcelona el 21 de juliol de 1999. 
 
Són bases tècniques del present projecte i de les solucions en ell adoptades els següents 
documents: 
 
PG-3 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes”. 
 
PG-3/75 de 6 de febrer de 1.976 i les seves modificacions posteriors, especialment les 
següents: Actualización en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos por Orden de 28 de diciembre de 1.999. 
 
Actualización de determinados artículos relativos a conglomerantes hidráulicos y ligantes 
hidrocarbonatados, aprobada por Orden de 27 de diciembre de 1.999. 
 
Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y drenajes. 
Aprovada per Orden circular 326/00. 
 
PCS “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones”, aprovat per Ordre Ministerial de 15 de setembre de 1986 (BOE núm 228 de 23 
de setembre de 1986 i correcció d’errades BOE núm. 51 de 28 de febrer de 1987) 
 
PCA “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Suministro de Agua, 
aprovat per Ordre Ministerial de 28 de juliol de 1974 (BOE de 2 i 3 d’octubre i correcció 
d’errates al BOE de 30 d’octubre) 
 
RB-90 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción (RB-90)” aprovat per Ordre Ministerial de 4 de juliol de 
1990 (BOE 11 de juliol de 1990). 
 
RC-93 “Instrucción para la recepción de cementos RC-93”, aprovada per “Real Decreto 
823/1993” de 28 de maig (B.O.E. núm.148 de 22 de juny de 1.993 i correcció d’errates BOE 
núm 183 de 2 d’agost). 
 
RY-85 Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcción (RB-90) aprovat per Ordre Ministerial de 4 de juliol de 1990 (BOE 11 
de juliol de 1990). 
 
RL-88 Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos (RL-88), 
aprovat per Ordre de 27 de juliol de 1988 (BOE de 3 d’agost de 1988). 
 
RCA-92 “Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos (RCA-92)” 
aprovada per Ordre Ministerial de 18 de desembre de 1992 (BOE de 26 de desembre de 1992). 
 
EHE-99 “Instrucción del Hormigón Estructural aprovada per Real Decreto 2661/1998 d’11 de 
desembre. 
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FL-90 “Norma Básica NBE FL-90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo”, aprovada per “Real 
Decreto 11723/1990” del MOPU, de 20 de desembre (BOE de 4 de gener de 1991). 
 
EF-96 “Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
armado y pretensado (EF-96) 
 
NBE EA-95 Norma básica de la edificación NBE EA-95: Estructuras de acero en edificaciones, 
aprovada per Real Decret 1829/1995 de 10 de novembre (BOE de 18 de gener de 1996). 
 
3.1. - I.C. Instrucción 3.1. – I.C. de la Dirección General de Carreteras sobre trazado aprovada 
per Ordre del Ministerio de Fomento de 27 de desembre de 1991, amb una Instrucció 
complementaria sobre traçat d’autopistes aprovada per Ordre de 12 de Març de 1976. 
 
5.1. - I.C. Instrucción 5.1. – I-C. de la Dirección General de Carreteras sobre drenaje, aprovada 
el 21 de juny de 1965 (BOE de 17 de setembre de 1965), vigent en la part no modificada per la 
Instrucción 5.2 – I.C. sobre drenaje superficial, aprovada per Ordre Ministerial de 14 de maig de 
1990 (BOE de 23 de maig de 1990). 
 
6.1-IC i 6.2-IC Instrucción 6.1. i 2 I.C. de la Dirección general de Carreteras sobre secciones de 
firmes, aprovada per Ordre Ministerial de 23 de maig de 1989 (BOE de 30 de juny de 1989). 
 
6.3. – I.C. Instrucción 6.3.- I.C. de la Dirección General de Carreteras sobre refuerzo de firmes, 
aprovada per Ordre Ministerial de 26 de març de 1980 (BOE de 31 de maig de 1980). 
 
8.1. - I.C. Senyalització Vertical. Norma 8.1. - I.C. aprovada per Orden de 28 de desembre de 
1.999. 
 
8.2. - I.C. Marques vials. Aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987 (BOE de 4 
d’agost i 29 de setembre de 1987. 
Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja i acabaments 
d’obres fixes en vies fora de poblacions (BOE de 18 de setembre) 
 
Recomanacions per al control de qualitat en obres de carreteres de la Direcció General de 
Carreteres (1978) 
 
P.A.A. “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de suministro de agua”. 
 
R.A.T. “Reglamento para líneas de Alta Tensión.” Decret 3151/1968 de 28 de novembre 
(B.O.E. del 27 de desembre de 1968). 
 
R.E.T.T. “Reglamento Electrotécnico de Estaciones Transformadoras” del 23 de febrer de 
1949. 
 
R.E.B.T. “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión” Decret 2413/1973 de 20 de setembre. 
Publicat en el B.O.E. nº 242 de 9 d’octubre de 1973 e Instrucciones complementarias. 
 
MB-91 Norma bàsica de la Edificación aprovada per Real Decret 279/91 d’1 de març. 
 
NCSE-94 Norma de la Construcción Sismorresistente: Parte General de Edificación, aprovada 
per Real Decret 2534/94 de 29 de desembre (BOE de 8 de febrer de 1995) 
 
NBE FL-90 Norma bàsica NBE FL-90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo, aprovada per 
Real Decret 11723/1990 del MOPU, de 20 de desembre (BOE de 4 de gener de 1991) 
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R.I.I. Reglamento de instalaciones de protección contra incendios aprovat per Real Decret 
1942/1993 de 5 de novembre (BOE núm. 298 de 14 de desembre de 1993) així com totes 
aquelles normes vigents a les Companyies subministradores dels serveis que puguin resultar 
afectats (aigua, electricitat, telèfons i gas). 
 
A l’execució de les obres es respectarà el disposat al Decret 201/1994 de 26 de juliol de la 
Generalitat de Catalunya, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
També es respectarà el disposat per la Generalitat de Catalunya en matèria d’accessibilitat, 
concretament per: 
 
Llei 20/1991 de 25 de novembre de la Presidència de la Generalitat de Catalunya de “Promoció 
de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques”, modificada pel Decret Legislatiu 
6/1994 de 13 de juliol. 
 
Decret 135/1995 de 24 de març del Departament de Benestar Social de la Generalitat de 
Catalunya de “Desplegament de la Llei 20/91 de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat 
i de supressió de barreres arquitectòniques”, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat (DOGC núm 
2043 de 28 d’abril de 1995). 
 
Serà també d’aplicació la legislació que substitueix, modifiqui o complimenti les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb 
anterioritat a la data del contracte. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte en 
tot moment les condicions més restrictives. 
 
Pel que respecta a la Seguretat i Salut, serà d’aplicació el que es disposa a l’Annex a la 
Memòria nº 9. 
 
1.15. EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les 
obres no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista 
programarà l'execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si 
s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui 
motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i 
per la conservació dels vials de servei esmentats es consideren incloses en els preus del 
contracte i en cap moment podran ésser objecte de reclamació.  
En el cas de que l'anteriorment disposat impliqui la necessitat d'executar determinades parts de 
les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les obres i el possible cost 
addicional també es considerarà inclòs en els preus unitaris. 
 
1.16. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 
 
El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les 
obres sigui possible executar simultàniament treballs d’edificació, jardineria i obres 
complementàries, com poden ser l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. 
En aquest cas el Contractista complirà les ordres referents a l'execució de les obres per fases, 
que marcarà la Direcció de les obres, per tal de delimitar zones amb determinades unitats 
d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles 
despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada 
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execució per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no podran ésser en cap 
moment objecte de reclamació. 
 
1.17. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de 
qualsevol tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui 
l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista 
estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a l'execució del treball de manera que s'eviti la 
possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 
 
El Contractista sol.licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaries de serveis 
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les 
canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses 
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus 
unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
 
1.18. DESVIAMENTS DE SERVEIS 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de què 
disposi, o mitjançant el reconeixement dels serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar 
sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els 
treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari 
modificar. 
 
Si l'enginyer Director es mostra conforme, sol.licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, 
la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions executades per tercers es 
pagaran mitjançant factura. 
 
Malgrat tot, si per tal d'accelerar les obres, les empreses interessades demanen la col·laboraci 
del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 
 
1.19. MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 
 
El Contractista queda obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la 
bona i segura marxa dels treballs. 
 
 
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de 
les obres de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a 
alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el constructor assumirà totes les 
responsabilitats annexes al compliment del Pla de Seguretat i Salut i, en general, de la 
normativa sobre seguretat i salut al treball vigent. Així mateix serà obligació del constructor la 
contractació d' una assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus 
obrers segons la normativa vigent. 
 
1.20. ASSAIGS 
 
El tipus i número d’assaigs a realitzar durant l’execució de les obres, tant en la recepció de 
materials com en el control de fabricació i posta en obra, serà el definit pel programa d’assaigs 
del projecte i, en el seu defecte, pel definit pel Director de les obres. 
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Si no es disposa quelcom en contra al Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra, 
l’import d’aquests assaigs s’obtindrà aplicant les tarifes fixades al Real Decret 768/1980, de 21 
de març i disposicions posteriors, pel que es convaliden les taxes dels laboratoris del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo. L’import serà a càrrec del Contractista, fins un límit de l’ú per 
cent (1%) del pressupost de l’obra, conforme prescriu la clàusula 38 del “Plec de Clàusules 
Administratives Generals per la contractació d’obres de l’Estat”. Aquest límit podrà ser modificat 
pel Plec de Clàusules Administratives Particulars o pel Plec de Bases per a la licitació de l’obra. 
 
 
 
CAPÍTOL II 
 
CONDICIONS DELS MATERIALS I LES UNITATS D'OBRA 
 
2.0. Normes generals 
 
2.1. Materials bàsics 
 
MOVIMENT DE TERRES 
 
2.2. Esbrossada 
 
2.3. Enderrocaments 
 
2.4. Excavacions a cel obert. 
 
2.5. Excavació de rases i pous 
 
2.6. Terraplens i rebliments de terres 
 
PAVIMENTS 
 
2.7. Esplanada millorada 
 
2.8. Subbase granular 
 
2.9. Tot-u artificial 
 
2.10. Doble reg superficial 
 
2.11. Grava ciment 
 
2.12. Vorades prefabricades de formigó 
 
2.13. Rigoles 
 
2.14. Llosetes de morter comprimit per a pavimentació de voreres 
 
2.15. Paviments asfàltics 
 
2.16. Paviments de formigó 
 
2.17. Paviment de llosetes prefabricades de vibrazo amb acabat de gra de marbre 
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2.18. Paviment de llambordes prefabricades de formigó 
 
2.19. Paviment de rajola hidràulica de textura pètria abuixardada de 40x40x4 cm 
 
FORMIGONS I OBRES DE FABRICA 
 
2.20. Formigons 
 
2.21. Acer a utilitzar en armadures al formigó armat 
 
2.22. Encofrats 
 
2.23. Murs de blocs prefabricats de formigó 
 
2.24. Petites obres de fàbrica 
 
DRENATGE I SANEJAMENT 
 
2.25. Canonades de formigó 
 
2.26. Conduccions de polietilè i de plàstic 
 
2.27. Tronetes i pous de registre 
2.28. Drenatges subterranis 
 
2.29. Embornals i buneres 
 
2.30. Sobreeixidors 
 
2.31. Juntes de goma 
 
2.32. Ferro fos a emprar en marcs, tapes i altres elements 
 
2.33. Materials per a rebliments localitzats de material filtrant 
 
 
VARIS 
 
2.34. Senyalització i balisament 
 
2.35. Pous i estació de bombament 
 
2.36. Bombes 
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2.0. NORMES GENERAL 
 
Les unitats d’obra no incloses expressament en el Plec, perquè sigui molt difícil la seva 
determinació, d’improbable utilització o per haver-se realitzat algun canvi a l’execució de les 
obres, es realitzaran d’acord amb el sancionat pel costum com a regles de bona construcció i 
segons les indicacions que sobre el particular assenyali el Director de l’obra. 
 
Com a Plec complementari s’utilitzarà el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
obras de Carreteras y Puentes” del Ministeri d’Obres Públiques aprovat per Ordre Ministerial de 
2 de juliol de 1976, així com els restants Plecs i Instruccions detallats a l´article 1.15 del present 
Plec. 
 
Totes les obres seran abonades, segons el nombre d’unitats executades de les expressades al 
Quadre de Preus. 
 
Mensualment es faran els mesuraments i estimacions oportunes i s´aixecaran ls corresponents 
actes que signaran la seva conformitat l´Enginyer Director de les Obres i el representant de 
l´Adjudicatari. 
 
2.1. MATERIALS BÀSICS 
 
Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres seran de primera 
qualitat i compliran a més de les condicions que s’estableixen en aquest Plec, les 
especificacions que s'exigeixen als materials en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
per a obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (juliol 1.976) i en les Instruccions, Normes i 
Reglaments de la legislació vigent, especialment les esmentades a l'article 1.15 de present Plec 
(Disposicions aplicables). En cas d’existir diferents requeriments serà d’aplicació el més 
restrictiu. 
 
MOVIMENT DE TERRES 
 
2.2. ESBROSSADA 
 
Definició.- Es defineix com a esbrossada del terreny el treball consistent en extreure i retirar, de 
les zones previstes per a l’execució de les obres, tots els arbres, soques, plantes, brossa, 
runes, escombraries o qualsevol altre material no desitjable a judici del Director de le obres. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
- Remoció dels materials objecte de l’esbrossada 
 
- Càrrega i retirada dels materials objecte de l’esbrossada 
 
Tot realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, 
incloen els corresponents documents del Projecte. 
 
Execució de les obres.- Les operacions d’excavació s’efectuaran amb les precaucions 
necessàries per tal d’aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a la 
vegetació o a les estructures existents, d’acord amb el que, al respecte ordeni la Direcció de les 
obres, qui prèviament designarà i marcarà els elements que hagin de conservar-se intactes. 
 



 
                Urbanització de l’aparcament 

                del Cementiri municipal 
 

 

 
Plec de Prescripcions Tècniques  

17 

*Per disminuir al màxim el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà 
que els que s’hagin d’abatre caiguin envers el centre de la zona de neteja. Quan sigui 
necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic o estructures properes o altre tipus de bens, els 
arbres s’aniran trossejant per les seves branques i troncs progressivament. Si per protegir 
aquests abres o altra vegetació destinada a romandre en el seu lloc, s’haguessin d’aixecar 
barreres o emprar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s’ajustaran al que sobre el 
particular ordeni el Director de les Obres. 
 
En els rebaixos o desmunts, les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm.) de 
diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm) 
persota de l’esplanada o la rasant de l´excavació. 
 
Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o 
arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm.) amb la finalitat de que no quedi res 
dins del fonament del terraplè, ni a menys de quinze centímetres (15 cm) de profunditat de la 
superfície natural del terreny. També s’eliminaran per sota dels terraplens de poc gruix, fins a 
una profunditat de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de l’esplanada. 
 
Tots els sots resultants de l´extracció de soques i arrels s´ompliran amb sòls que estiguin al 
descobert una vegada feta la desbrossada, compactant-se fins que la superfície s´ajusti a la del 
terrenys existent. Tots els pous s´arranjaran d´acord a les instruccions que doni al respecte el 
Director de les obres. 
 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials seran podats; després es tallaran en 
trossos i finalment s’emmagatzemaran amb cura al llarg del tram, separats de les piles que 
seran cremades o llençades. La longitud dels trossos de fusta serà superior a tres metres (3m) 
si ho permet el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar els arbres l’Adjudicatari haurà d’obtenir 
els permisos i autoritzacions que calguin, essent a càrrec seu qualsevol tipus de despesa que 
s’en derivi. 
 
Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la molèstia més petita possible als 
ocupants de les zones properes a les obres. 
 
Cap fita de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevulla mena, serà 
deteriorada o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi pres alguna referència per algun 
altre mitjà, de la seva situació o aprovat el seu desplaçament. 
 
La retirada dels materials resultants de l’esbrossada es farà com es descriu a continuació: tots 
els subproductes forestals, excepte la fusta de valor comercial, seran cremats d’acord amb el 
que ordeni el Director de les obres. Els materials no combustibles seran retirats per 
l’Adjudicatari de la manera i als llocs que assenyali el Director de les obres. 
 
Amidament i abonament.- Es complirà en tot moment el que es prescriu en el P.G.-3 (article 
300). 
 
L’amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats i 
exemptes de material. La zona esbrossada s’estendrà a la zona establerta als amidaments. 
 
El preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes les operacions 
esmentades a l’apartat anterior. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
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Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’aplegaran a les zones que s’indiquin per 
part de la Direcció de les obres, per tal d’emprar-se a les zones verdes. Aquestes terres es 
mesuraran i abonaran al preu de l’excavació a cel obert, en qualsevol tipus de terreny (art. 2.4). 
El transport a l’abocador o a l’aplec intermedi esmentat, es considerarà inclòs en els preus 
unitaris del Contracte. 
 
2.3. ENDERROCAMENTS 
 
Definició.- Es defineix com a enderrocament l'operació de demolició de tots els elements que 
obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer per donar per 
acabada l'execució de la mateixa. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
- Enderrocament dels materials (paviments, murs, escales, obres de fàbrica). 
- Retirada dels materials resultants a abocadors, al seu lloc d'utilització o a l'emplaçament 
definitiu. 
 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que sobre el particular 
inclouen la resta dels documents del Projecte. 
 
Execució de les obres.- Les obres d'enderrocament s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficient i evitar danys a les 
estructures existents i als paviments no afectats per l’execució de les obres, d'acord amb el 
que, sobre el particular, ordeni el facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els 
elements que s'hagin de conservar intactes, així com el lloc d'aplec i la forma de transport 
d'aquells. Prèviament a l’enderrocament de paviments es delimitarà la zona a enderrocar 
mitjançant un tall amb serra de disc. 
 
Els treballs es realitzaran de forma que produeixen la menor pertorbació possible a l´entorn de 
l´obra. 
 
Els materials de l´enderroc que hagin de ser utilitzats a l´obra, es netejaran, es replegaran i 
transportaran en la forma i al lloc que assenyali el Director d´obra, els demés materials es 
portaran a l´abocador a mesura que es produeixin. 
 
Amidament i abonament.- L’enderrocament de paviments i voreres es mesuraran per metres 
quadrats (m2) de superfície enderrocada i s'abonaran al preu del Quadre de Preus núm 1. 
 
Les demolicions s´abonaran al preu de Quadre de preus núm 1. Per metres cúbics (m3) 
realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades 
inicials, preses immediatament abans de començar l´enderrocament i les dades finals, preses 
immediatament després de finalitzar la mateixa, en el cas de demolició de maciços. 
 
El preu corresponent inclou, la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o als llocs 
d'utilització dels materials i la mà d'obra necessària per la seva execució. 
 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que procedents d'enderrocs es consideri 
de possible utilització, o d'algun valor, al lloc que els assigni el Director de les obres. 
 
2.4. EXCAVACIONS A CEL OBERT 
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Definició.- Consisteix en el conjunt d´operacións per excavar i anivellar les zones on s´ha 
d´executar l´obra i en les que la superfície predomina sobre la profunditat. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a 
qualsevol tipus de terreny, llevat de l’excavació en roca que és objecte d’amidament i 
abonament independent. 
 
Una vegada acabades les operacions de desbrossada dels terrenys s´iniciaran les 
excavacions, que s'efectuaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades obtingudes 
del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les obres. 
 
Durant l´execució dels treballs es pendran les precaucions adequades per a no disminuir la 
resistencia del terreny no excavat. En especial, s´adoptaran les mesures necessàries per evitar 
el següents fenòmens: inestabilitat de talusos, lliscaments ocasionats pel descalçament del peu 
de l´excavació, erosions locals i embassaments deguts a un drenatge defectuós de les obres. 
 
La terra vegetal que es trobi en les excavacions i que no hagués extret a l´esbrossada, es 
remourà i aplegarà per la sea utilització posterior en la protecció de talusos o superfícies 
erosionades, o , en el lloc on indiqui el Director de l´obra. 
 
En qualsevol cas, la terra vegetal extreta es mantindrà separada de la resta dels productes 
excavats. 
 
Tots els materials de roca i bols de pedra que s´obtinguin de l´excavació s´utilitzaran en la 
formació de replens i demés usos fixats en aquest Plec, o que assenyali l´Enginyer Director i es 
transportaran directament a les zones previstes en aquest Plec, o las que, en el seu defecte, 
assenyali el Director. 
 
Els fragments de roca i bols de pedra que s´obtinguin de l´excavació i que no s´hagin d´utilitzar 
directament en les obres s´aplegaran i empraran, si procedeix, en la protecció de talusos o 
canalitzacions d´aigua que es realitzin com a defensa contra la possible erosió de zones 
vulnerables, o en qualsevol altre ús que senyali el Director. En cas de no utilitzar-los, s´hauran 
d´eliminar, portant-los a l´abocador. 
 
En qualsevol cas, no es rebutjarà cap tipus de material excavat sense l´autorització del 
Director. 
 
L´excavació dels talussos es realitzarà adequadament per a no danyar la superfície final, evitar 
la descompressió prematura o excessiva del seu peu, i impedir qualsevol altre causa que pugui 
comprometre l´estabilitat de l´excavació final. 
 
Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per 
qualsevulla causa s'utilitzaran els medis que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost 
de les esmentades operacions estarà comprés en els preus d'excavació. 
 
Amidament i abonament.-Es mesurararà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, 
mesurats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs, diferenciant 
l’excavació en roca de l’excavació en qualsevol altre tipus de terreny. 
 
Els excessos d´excavació que, a judici de l´Enginyer Director, siguin evitables, no es 
mesuraran. 
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Els preus de les excavacions comprenen també els apuntalaments que siguin necessaris i el 
transport de les terres sobrants a l'abocador a qualsevulla distància. Els aplecs intermitjos no 
s´abonaran. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els 
materials, maquinària i mà d'obra necessària per la seva execució, la construcció d'obres de 
desguàs per tal d'evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que 
siguin necessaris, el transport dels productes extrets al lloc d'ús, a dipòsits o abocadors, 
indemnitzacions que calgui i arranjaments de les àrees afectades. 
Quan durant els treballs d'excavació apareixen serveis existents, amb independència que 
aquests s'hagin contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran inclús amb mitjans 
manuals, per tal de no fer malbé les instal·lacions, complementant-se l'excavació amb el calçat 
o penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 
elèctriques, telefòniques, etc., o qualsevol altre servei que sigui necessari descobrir sense que 
el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
 
2.5. EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
Definició.- S’entendrà per rases i pous, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per 
tal de construir les unitats d’obra situades sota el sòl objecte d´aquest projecte, com: 
fonaments, instal·lacions, per enterrar canalitzacions, etc. En el cas de les rases, la dimensió 
principal és la llargada, mentre que en el pou és la produnditat. 
 
Compren les següents operacions: 
 
- L’excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons 
de l’excavació i el seu reperfilat i anivellació. 
 
- L’estrebada necessària i els materials que la composen 
 
- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’emprament o 
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s’hagi d’emmagatzemar 
diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l’últim emmagatzematge fins 
el lloc d’emprament o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants). 
 
- La conservació adequada dels materials excavats i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol 
altre tipus de despeses dels llocs d’emmagatzematge i abocadors. 
 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d’aquesta unitat d’obra. 
 
Execució de les obres. 
 
No s’autoritzarà l’execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves 
fases amb referències topogràfiques precises. 
 
El Contractista notificarà al Director de les obres, amb suficient antelació, el començament de 
qualsevol excavació, a fi de que aquest pugui efectuar els amidaments necessaris sobre el 
terreny inalterat. El terreny natural adjacent al de l’excavació no es modificarà ni remourà sense 
autorització de l’esmentat Director. 
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Les fondàries i dimensions de les rases a excavar són les indicades als plànols, excepte si el 
Director de les obres, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de 
l’excavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o dimensions. 
 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonamentació que difereixi sensiblement de 
les suposades, es notificarà immediatament al Director al que, a la vista de les noves 
condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar unes condicions 
d’estabilitat i seguretat satisfactòries. 
 
L´excavació en rasa o pous per mitjans manuals, es realitzarà sempre amb caràcter 
excepcionals, prèvia autoritzacó del Director, per a localització dels serveis afectats que 
poguéssin haver en el subsòl. 
 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases una zona de terrenys lliure d’una 
amplada mínima d’un metre (1 m). No s’aplegarà a les proximitats de les rases o pous, 
materials (procedents o no de l’excavació) ni se situarà maquinaria que pugui posar en perill 
l’estabilitat dels talussos de l’excavació. 
 
Les rases que, d´acord amb els Plànols, s´hagin d´executar al peu del talús, s´excavarà de 
forma que el terreny no afectat no perdi resistència degut a la deformació de les parets de la 
rasa o a un drenatge defectuós d´aquesta. La rasa es mantindrà oberta el temps mínim 
indispensable, i el material de replè es compactarà amb molta cura. 
 
Els dispositius de travament de l’estrebada, hauran d’estar, a cada moment, perfectament 
col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament. 
Les traves de fusta s’aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el 
recolzament, assegurant-se contra qualsevol esmunyiment. 
 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa del Director de les obres, prescindir de 
l’estrebada realitzant en el seu lloc, l’excavació de la rasa o pou amb els corresponents 
talussos. 
 
En aquest cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa tindrà 
present les característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d’aigua i pluja, etc., així com les 
càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats de l'excavació. 
 
Les excavacions en les que es puguin esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per 
trams. En qualsevol cas, si encara que s’haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin 
esllavissades, tot el material que caigués a l’excavació serà extret pel Contractista al seu 
càrrec. 
 
Un cop assolit el fons de l’excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se 
unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (5 cm). 
 
El fons de les excavacions de la base del col.lector no s’ha d’alterar, per la qual cosa 
s’assegurarà contra l’esponjament, l’erosió, la sequera, la gelada, procedint d’immediat, un cop 
el Director de les obres hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja, 
o a iniciar els treballs a l’interior de la rasa. 
 
El Contractista informarà immediatament al Director de les obres sobre qualsevol fenomen 
imprevist, tal com irrupció d’aigua, moviment del sòl, etc. a fi i efecte que es puguin prendre les 
mesures necessàries. En qualsevol cas serà necessari prendre les mesures per evitar l’entrada 
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d’aigua d’escolament a la rasa. Especial cura es prendrà quan els treballs es realitzin a la llera 
de torrents o en punts baixos, així com en la proximitat d´estructures o conduccions de fluits. 
 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l’aprovació del Director de 
les obres davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l’excavació. 
 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 
aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que el Director de les obres ho indiqui, al 
restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta 
demora. 
 
Les instal·lacions d’esgotament i les de reserva d’aquestes, hauran d’estar preparades a fi de 
que les operacions es puguin executar sense interrupció. Els dispositius de succió se situaran 
fora de la superfície de fonamentació. Els conductes filtrants i canonades discorreran als 
costats de les superfícies de fonamentació. 
 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i 
ranures s’ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l’excavació en 
roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s’eliminaran totes les roques soltes o 
desintegrades i els estrats excessivament prims. 
 
Si fos precisa la utilització d’explosius el Contractista proposarà a la Direcció d’obra el 
programa d’execució de voladures, justificant amb els corresponents assaigs, per la seva 
aprovació. En tot cas els treballs s’executaran de conformitat al disposat a l’article 1.9 del 
present Plec. 
 
En la proposta del programa s’haurà d’especificar, com a mínim,: 
 
- Maquinaria i mètode de perforació a utilitzar. 
- Longitud màxima de perforació. 
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d’aquestes. 
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 
barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l’interior de les barrinades. 
- Esquema de detonació de les voladures. 
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d’excavació proposat en terrenys 
anàlegs al de l’obra. 
 
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, 
l’adequació del tipus d’explosius i detonadors. 
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les 
càrregues de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i 
acceleracions que s’estableixen per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia 
obra. 
 
L’aprovació del programa per al Director de les obres no eximirà al Contractista de l’obligació 
dels permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els 
perjudicis a la resta de l’obra o a tercers. Haurà de prestar especial atenció en les mesures de 
seguretat destinades a evitar projeccions de materials. 
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L’aprovació inicial del programa pel Director d’obra podrà ser reconsiderada per aquest si la 
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el 
Contractista haurà de presentar a l’aprovació del Director d’obra un nou programa de voladura, 
sense que aquest sigui objecte d’abonament. 
 
Materials.- La fusta a emprar en l'apuntalament de les rases, cindris i calçat, bastiments, així 
com els mitjans auxiliars i les fustes per armar hauran de complir les següents condicions: 
 
- Procedir de troncs sans. 
- Haver estat secada a l'aire, protegida del sol i de la pluja, durant un temps superior a 
dos anys (2). 
- No presentar cap tipus de putrefacció, corcó ni cap tipus de fong. 
- Ésser exempta d'esquerdes, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva 
solidesa. Es procurarà tenir el menor nombre de nusos, dels que en tot cas, tindran un 
gruix inferior a la setena part (1/7) de la dimensió més petita. 
- Tenir les fibres rectes i no regirades, paral.leles a la dimensió més gran de la peça. 
- Presentar anells anuals d'aproximada regularitat. 
- Donar un so clar per percussió. 
 
La fusta i la dimensió de la fusta a emprar en mitjans auxiliars i fusteria s’aplegaran les 
adequades per garantir la seva resistència i cobrir el possible risc d'accidents. 
 
La fusta de construcció esquadrada serà de serra d'arestes vives o plenes. 
 
Els materials metàl·lics deuran ser laminats que acompleixin l’especificat a l’article 620 del 
Pliego de Prescripciones Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3) 
 
Les entibacions amb materials metàl·lics mitjançant tablestaques s’ajustaran als indicats a l’Art. 
673 del Pliego de Prescripciones Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3) 
 
Per a la col.locació de l’estrebada s’emprarà un mètode que no produeixi assentament del 
terreny, ni faci perillar la seguretat de les construccions adjacents. 
 
Condicions de l’estrebada.- L’estrebada i la travada de la rasa s’executaran per regla general 
de forma que l’espai de treball quedi obstruït el menys possible. La col.locació de riostres es 
limitarà a l’imprescindible. 
 
L’estrebada serà resistent a la bolcada i resistent als cops. 
 
Es prendran les precaucions adequades contra el lliscament i afluixament de les riostres. 
 
L’arriostrament i els ancoratges es mantindran en estat de tensió i baix una inspecció contínua. 
És inadmissible perllongar riostres de fusta afegint peces. Les riostres estaran perfectament 
col·locades i seran resistents al pandeig. 
 
El dimensionat de l’estrebada s’efectuarà bassant-se en les càrregues màximes que puguin 
donar-se. 
 
El revestiment s’elevarà 5 cm. com a mínim, per sobre de la superfície del terreny o de la franja 
protectora. Els taulons per al revestiment tindran un gruix mínim de 5 cm i tindran les arestes 
vives. 
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Les riostres deuran aplanar-se als extrems i quan siguin llargues aprisionar-les contra els 
recolzaments mitjançant falques. 
 
S’instal·laran passarel·les a mesura que sigui necessari. Per baixar a les rases s’empraran 
exclusivament escales. Es prohibirà terminantment baixar o pujar emprant per aquest fi 
l’arriostrament. 
 
Execució.- S’executarà conforme als Articles anteriors i prèvia autorització del Director de l’obra 
del sistema a emprar. 
Recepció.- Es complirà tot l’especificat als apartats anteriors. 
 
Amidament i abonament.- L’excavació de rases i pous es mesurararà i abonarà per metres 
cúbics (m3.) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos abans i 
després dels treballs, es diferència entre la excavació en rasa fins a 4 m de fondària i en rases 
de més de 4 m de fondària d’acord amb els preus del Quadre de Preus núm. 1. 
 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament 
s'hagin fixat en aquest Projecte. 
 
A efectes dels amidaments dels moviments de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el 
volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
 
L’excavació en pou i rases continues es mesurarà trobant el volum del prisma de cares laterals 
segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. 
 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats es considera en tot cas 
inclòs dins de l’amidament teòric definit al paràgraf anterior, essent aquest l’únic objecte 
d’abonament. 
 
Els preus inclouen els camins d’accessos necessaris per a l’execució de les excavacions de 
rases, el canon d´abocament dels productes de dolenta qualitat, runes, brossa, etc. 
 
L’amidament i abonament de les estrebades es realitzaran per metres quadrats (m2) realment 
estrebats, mesurats per la superfície ocupada pels costers. 
 
2.6. TERRAPLENS I REBLIMENTS DE TERRES 
 
Definició.- Consisteix en l'extensió i compactació de materials terrencs procedents d'excavació 
o de préstecs, tant pel rebliment de rases i pous com per a la formació del terraplè. Els 
materials compliran les especificacions del P.G.3. 
 
L'equip necessari per efectuar la seva compactació es determinarà pel Contractista amb el vist i 
plau del Director de les obres en funció de les característiques del material a compactar a cada 
zona de replè i amb la condició d´obtenir la compactació requerida, al menys al mateix grau 
que l´exigit al Present Plec. 
 
Abans de començar la formació del rebliment, es comprovarà l’anivellació del terreny procurant 
que el terreny quedi completament llis. A continuació s'estendrà el material en tongades de 
gruix uniforme i suficientment reduït per que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el 
seu gruix el grau de compactació del 95% de l’assaig Proctor Modificat. Els materials de cada 
tongada seran de característiques uniformes i si no ho fossin s'aconseguirà aquesta uniformitat 
barrejantse convenientment amb els mitjans adequats per això. No s'estendrà cap tongada 
mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleixi les condicions exigides, i per 
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tant sigui autoritzada la seva extensió pel Director. Quan la tongada subjacent s'hagi reblandit 
per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 
 
Procedència dels materials.- Els materials a emprar en rebliments seran sòls, o materials 
locals, exempts de matèria vegetal i el contingut en matèria orgànica dels quals sigui inferior al 
dos per cent (2%) en pes. Es destinaran a aquest ús les millors terres disponibles que 
compliran el disposat a l’article 330.3 del P.G.3. 
 
Característiques generals.- En funció del seu ús posterior, els sòls es classificaran en: 
 
- Sòls adequats, són els que s’emprin per a la coronació de rebliments, els quals poden ser 
igualment utilitzables en els fonaments i nuclis dels mateixos. 
 
- Sòls tolerables, que s’empraran per a fonaments i nuclis de rebliments. 
 
- Sòls inadequats, que no es podran emprar en cap cas. 
 
Normes de qualitat.- Les característiques que han de complir són les següents: 
 
Sòls inadequats: Són els que no compleixen les condicions mínimes exigides als sòls 
tolerables. 
 
Sòls tolerables: No contindran més d’un vint-i-cinc per cent (25%) en pes de pedres el tamany 
de les quals excedeixi de quinze centímetres (15 cm.) 
 
La densitat màxima corresponent a l’assaig Proctor Normal no serà inferior a un quilogram 
quatre-cents cinquanta grams per decímetre cúbic (1,450 Kg/dm3.). 
La capacitat portant segons assaig C.B.R. serà més gran de tres (3). 
 
El seu límit líquid serà inferior a quaranta (LL<40), o simultàniament, tindrà un límit líquid més 
petit de seixanta-cinc (LL<65) i un índex de plasticitat més gran de sis dècimes del límit líquid 
menys nou IP>(0,6 LL-9). 
 
Sòls adequats: Mancaran d’elements de tamany superior a deu centímetres (10 cm.) i el 
tamisatge pel tamís 0,080 UNE serà inferior al trenta-cinc (35%) en pes. La densitat màxima 
corresponent a l’assaig Proctor Normal no serà inferior a un quilogram set-cents cinquanta 
grams per decímetre cúbic (1,750 Kg/dm3.). 
 
La capacitat portant segons assaig C.B.R. serà més gran de cinc (5) i l’inflament mesurat en 
aquest assaig serà inferior al dos per cent (2%). 
 
El seu límit líquid serà inferior a quaranta (LL<40). 
 
Recepció.- Les característiques dels materials a emprar en rebliments es comprovaran abans 
de la seva utilització mitjançant l’execució dels assaigs, la freqüència i tipus dels quals 
s’assenyalen a continuació, considerant-se com a mínimes les xifres que es donen, que són 
referides a cadascuna de les procedències elegides. 
 
Assaigs.- Per cada mil metres cúbics (1.000 m3) o fracció de material a emprar: 
 
- Un (1) assaig Proctor Normal. 
- Un (1) assaig granulomètric. 
- Un (1) assaig de límits d’Atterberg. 
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Amidament i abonament .- Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executats i 
compactats al seu perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils presos abans i després 
del treball. 
 
El preu inclou la càrrega si fos necessària, transport, extensió, humectació i compactació. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs per obtenir els permisos i llicències 
que siguin necessàries, i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l'aprovació 
del Director de les obres les zones de préstecs a fi de determinar si la qualitat dels sols és 
suficient. 
 
PAVIMENTS 
 
2.7. ESPLANADA MILLORADA 
 
Condicions generals.- Els materials a utilitzar en esplanades millorades en la zona assenyalada 
als plànols seran àrids naturals o procedents del picament i trituració de pedra de pedrera de 
pissarra, és a dir el material conegut com “licorelles”. En tot moment es compliran les 
especificacions de l'art. 500 del PG-3. 
 
Abans de col·locar la capa de formigó de neteja o la subbase es comprovarà amb especial 
atenció la qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esplanada i s'executaran els assajos 
necessaris. 
 
La compactació serà del 95% del Proctor Modificat. El percentatge d'humitat del material i de 
l'esplanada seran els correctes i es comprovaran les pendents transversals de la plataforma. 
 
Amidament i abonament.- Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i 
compactats, mesurats sobre els plànols del projecte. 
 
El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, 
transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament 
acabada la unitat. 
 
2.8. SUBBASE GRANULAR 
 
Condicions generals.- Els materials a utilitzar en subbases granulars seran àrids naturals o 
procedents del picament i trituració de pedra de pedrera o grava natural arenes, escòries, sòls 
seleccionats o materials locals exemptes d'argila, marga o altres matèries estranyes. En tot 
moment es compliran les especificacions del PG-3. 
 
Abans de col·locar la subbase granular es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels 
treballs de refí i compactació de l'esplanada i s'executaran els assajos necessaris. La 
compactació serà del 95% del Proctor Modificat, amb una corba granulomètrica *S-1, S-2. El 
percentatge d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes i es comprovaran les 
pendents transversals de la plataforma. 
 
Amidament i abonament. - Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i 
compactats, mesurats sobre els plànols del projecte. 
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El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, 
transport des de qualsevulla distància, compactació i la resta d'operacions necessàries per 
deixar completament acabada la unitat. 
 
2.9. TOT-U ARTIFICIAL 
 
Es compliran en tot moment les especificacions del P.G.-3 (article 501). Abans de col·locar la 
capa de tot-u artificial es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i 
compactació de la capa de l'esplanada o de la subbase granular i s'executaran els assajos 
necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de cada tongada del 
rebliment seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 
 
La compactació serà del 100% del Proctor Modificat amb una corba granulomètrica Z-1. 
 
Amidament i abonament..- Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i 
compactats, mesurats sobre els perfils definits als plànols del projecte d´acord els preus del 
Quadre de Preus núm 1. 
 
El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta 
d'operacions necessàries per deixar completament acabada la unitat. 
 
2.10. DOBLE REG SUPERFICIAL 
 
Definició.- Es defineix com simple tractament (reg) superficial, l'aplicació d'un lligant bituminós 
sobre una superfície, seguida de l'extensió i apisonat d'una capa d'àrid. 
 
L'aplicació consecutiva de dos simples tractaments superficials de diferents característiques es 
denomina doble tractament superficial. 
 
L'execució d'un doble tractament superficial inclou les operacions següents: 
 
- Preparació de la capa de base de tot-u artificial 
- Aplicació del lligant bituminós 
- Extensió i apisonat de l'àrid 
- Segona aplicació del lligant bituminós 
- Segona extensió i apisonat de l'àrid 
 
Materials 
 
Lligant 
 
S'accepta qualsevol dels quitrans per a carreteres, betums asfàltics, betums asfàltics fluidificats 
i emulsions asfàltiques recomanades pel Plec P.G.-3. 
 
Àrids 
 
Acompliran l'especificat a l'art. 532.2.2.1 del P.G.-3 
 
Composició granulomètrica 
 
Els àrids a emprar en tractaments superficials seran de granulometria uniforme normal, tipus 
20/10 per a la 1a capa i 10/5 per a la segona. 
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20/10 10/5 
tamany màxim    20 mm   10 mm 
tamany mínim    10 mm     5 mm 
tamany mig    15 mm                   7,5 mm 
 
El fus és el definit a l'art. 532 del Plec P.G.3 
 
Qualitat i forma 
Compliran l'especificat als arts. 532.2.2.3 i 4 del P.G.-3 
 
Adhesivitat 
 
Compliran l'especificat a l'art. 532.2.2.6 
 
Dosificació dels materials.- La dosificació dels materials i els tipus de lligant a utilitzar seran: 
 
- 1ª Aplicació : de 12 a 14 l/m2 àrid 20/10 de 1,3 a 1,8 Kg/cm2 de lligant residual 
- 2ª Aplicació : de 6 a 8 l/m2 d'àrid 10/5 de 0,8 a 1,3 kg/m2 de lligant residual 
 
No obstant, el Director de les obres podrà modificar l'establert a l'esmentat Plec quan les  
circumstàncies de l'obra ho aconsellin i es justifiqui degudament a la vista de les probes i 
assajos realitzats. 
 
Execució de les obres.- Complirà l'especificat a l'art. 532.5 del P.G.-3 i l’equip s’ajustarà a 
l’especificat a l’art. 532.4 del P.G.3 
 
Limitacions de l'execució.- Complirà l'especificat a l'art. 532.6 del P.G.-3 
 
Amidament i abonament.- La preparació de la superfície existent es considerarà inclosa a la 
unitat d'obra corresponent a la construcció de la capa subjacent i, per tant, no s'abonarà per 
separat. 
 
Es considera inclosa en aquesta unitat l’extensió d’un reg d’imprimació previ a l’execució del 
doble reg. 
 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats realment executats d´acord amb els preus del 
Quadre de Preus núm.1 
 
2.11. GRAVA-CIMENT 
 
Execució de les obres.- Complirà tot l'especificat a l'art. 513 del PG-3. 
 
Amidament i abonament.- Es mesurarà i abonarà per metres cúbics realment executats, als 
preus del Quadre de Preus núm. 1 
 
2.12. VORADES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
Definició.- Es un element resistent prefabricat que col·locat sobre una base de formigó H-150 
adequada, delimita una calçada o una vorera. 
 
Procedència.- Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
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Característiques generals.- Les característiques generals seran les definides als plànols del 
projecte. Per a finalitats especials s'admetran voreres de dimensions diferents a les 
especificades, sempre que siguin aprovades per la Direcció de les obres. 
 
Normes de qualitat.- Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular 
diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre 
quadrat (350 Kg/cm2). 
 
Desgast per fregament: 
 
- Recorregut: mil metres (1.000 m.) 
 
- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2). 
 
- Abrasiu: Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1gr./cm2) (per via humida) 
 
- Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc milímetres (2,5 mm.) 
 
- Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 
80 Kg/cm2) 
 
Recepció.- Es rebutjaran a l'aplec vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al 
transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal dels quals no s'adapti a les dimensions 
assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més ó menys un 
centímetre (+ 1 cm.). 
 
Amidament i abonament.- S'abonaran per metre lineal (m) col·locat i totalment acabat, inclòs el 
formigó de base necessari segons plànols, i s'abonarà al preu corresponent del Quadre de 
Preus núm. 1 
 
2.13. RIGOLES 
 
Definició.- Es una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid 
fi, que forma la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que 
constitueix el dors. 
 
Procedència.- Aquesta rigola prové d'una fàbrica especialitzada. 
 
Característiques generals.- El tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 
cm.) de costat i vuit centímetres (8 cm) de gruix. La cara superior de desgast serà de dotze 
mil·límetres (12 mm.) de gruix i amb superfície llisa. Es fabricaran, exclusivament, amb ciment 
Pòrtland blanc. 
 
Amidament i abonament.- S'abonarà per metre lineal (m) col·locada i totalment acabada, inclòs 
el formigó de base necessari segons plànols i s'abonarà al preu corresponent del Quadre de 
Preus núm 1. 
 
2.14. LLOSETES DE MORTER COMPRIMIT PER PAVIMENTACIÓ DE VORERES 
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Definició.- Les llosetes de morter comprimit són unes rajoles amb una capa d'empremta de 
morter ric en ciment, àrid fi i, en casos particulars, colorants, que formen la cara superior vista, i 
una capa de base de morter menys ric de ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 
Procedència.- Aquest tipus de rajola prové d'una fàbrica especialitzada. 
 
Característiques generals.- Seran peces quadrades, amb vint centímetres (0,20 m.) de cantell i 
quatre centímetres (0,04 m.) de gruix. 
 
Constitució.- Està constituït per una capa superior de desgast de dotze mil·límetres (0,012 m.) 
de gruix i una cara inferior de base de vint-i-vuit mil·límetres (0,028 m.). 
 
Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Pòrtland i sorra natural; en canvi les de 
color es faran amb ciment Pòrtland i sorra natural a la seva capa base i amb ciment blanc 
colorejat i sorra de marbre a la capa superior de desgast. 
 
Amidament i abonament.- Es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) realment 
pavimentats, exclòs el formigó de base necessari, però si que s’inclou al preu la capa de 2 cm 
de morter d’assentament i anivellació. 
 
2.15. PAVIMENTS ASFÀLTICS 
 
Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades pel seu ús pel Director de les obres i en la 
seva qualitat, característiques i condicions s'ajustaran a la Instrucció pel Control de la fabricació 
i posta en obra de mescles bituminoses, així com a la Instrucció 6.1.1.C.1975 sobre ferms 
flexibles (O.M. 21.3.1963). Acompliran, en tot moment, les especificacions del P.G.-3 i inclouran 
fins i tot el transport, fabricació, estesa, compactació, en definitiva la totalitat de treballs, en 
definitiva la totalitat de treballs necessaris per deixar l’aglomerat totalment acabat. 
 
Amidament i abonament.- Es mesuraran i abonaran per tones (t.) calculades a partir dels 
metres quadrats (m2) de paviment executat i amb el gruix definit als plànols del Projecte i la 
densitat real obtinguda en obra, determinada mitjançant els assaigs, que en cap cas seran 
inferiors als definits als plànols. 
 
2.16. PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
El formigó destinat a paviments acomplirà en tot moment allò que disposa l'article 550 del PG-3 
(1975), i s'ajustaran a la instrucció 6.2. IC 1975 del MOP. 
 
El Director de les obres controlarà en tot moment que les granulometries i dosificacions 
compleixen amb l'establert a les especificacions. 
 
Amidament i abonament.- Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) de formigó realment 
col·locat, calculats a partir dels metres quadrats (m2) de paviment executat i amb el gruix definit 
als plànols del projecte. 
 
Els preus inclouran la preparació de la superfície d'assentament, la fabricació i transport del 
formigó, la col.locació d'encofrats i/o elements de rodadura o guiat de les màquines, la 
col.locació dels elements de les juntes, la posta en obra del formigó, l'execució de les juntes en 
fresc, la realització de la textura superficial, l'acabat i la protecció del formigó fresc i curat. 
 
2.17. PAVIMENT DE LLOSETES PREFABRICADES DE VIBRAZO, AMB ACABAT DE GRA 
DE MARBRE 
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Paviment format per llosetes prefabricades de vibrazo de formigó amb textura i colors petris, 
col·locat sobre una base de formigó H-150, s'agafaran amb morter a junta seguida i alineacions 
rectes, col·locades a truc de maceta per obtenir una superfície sense ressalts, seguint el perfil 
que prèviament haurà indicat el Facultatiu Director de les Obres. 
 
Amidament i abonament.- Es mesuraran i abonaran per metre quadrat (m2) realment col·locat, 
al preu corresponent del Quadre n.1. 
 
En el preu del metre quadrat s'inclou el formigó de base, el morter d'assentament i la 
preparació del terreny que cal per al total acabament del paviment. 
 
2.18. PAVIMENT DE LLAMBORDES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
Paviment format per peces prefabricades de formigó de 10x20x8 cm., col·locats a mà, sobre 
una capa de sorra, i encaixant-les entre sí. 
 
Trenc a compressió: superior a 375 Kg/cm2. 
 
Aquest assaig es realitzarà amb provetes cúbiques, tallades amb serra circular diamantada. 
 
Desgast per roçament 
Recorregut: 1.000 m. 
Pressió: 0,6 Kg/cm2. 
Abrasiu: Carborúndum 1 gr/cm2. (per via humida) 
Amidament i abonament.- Es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2.) realment 
pavimentats, amb inclusió de l'excavació, la cimentació i el morter d'assentament. 
 
2.19. PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA DE TEXTURA PÈTRIA ABUIXARDADA DE 
40X40X4 CM 
 
Definició. - Paviment format per rajoles hidràuliques de textura pètria abuixardada de 40x40x4 
cm., col·locat sobre una base de formigó H-150, s’acolliran amb morter a junta seguida i 
alineacions rectes, col·locades a truc de maceta per obtenir una superfície sense resalts, 
seguint el perfil que prèviament farà indicat el Director de les obres. 
 
Les condicions que deuran satisfer les rajoles hidràuliques són: 
 
- Trencament a tracció de la cara superior major que 5 N/mm2 segons UNE 127-0001-90. 
- Trencament a tracció del trasdós major que 4 N/mm2 segons UNE 127-0001-º90. 
- Coeficient d’absorció d’aigua menor del 6% segons UNE 127-0002-90. 
- Desgast per abrasió menor que 1,2 mm segons UNE 127-0005-090. 
 
Amidament i abonament. - Es mesuraran i abonaran per metre quadrat (m2) realment col·locat 
al preu corresponent del Quadre de Preus núm 1. 
 
Al preu del metre quadrat se considera inclòs el formigó base, el morter d’assentament i la 
preparació del terreny precís per al total acabament del paviment. 
 
FORMIGONS I OBRES DE FÀBRICA 
 
2.20. FORMIGONS. 
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Es consideren els següents tipus de formigons: 
 
Formigó H-100 de resistència característica a 28 dies per a la capa de neteja 
Formigó H-300 de resistència característica a 28 dies per alçats i obres de fàbrica. 
 
A més les prescripcions de la EHE-99 es tindran en compte les següents. 
 
La instal·lació del transport i posta en obra serà de tipus tal que el formigó no perdi compacitat 
ni homogeneïtat. En concret no es podrà abocar lliurament el formigó des d'una alçada superior 
a un metre cinquanta centímetres (1,50) ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 
Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes pel transport o la posta en obra de formigó, sense 
l'autorització del Director de les obres. No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la 
resistència i qualsevulla de les característiques del formigó. Per al formigonat en temps fred o 
calorós es seguiran les prescripcions de l'EHE-99. Mai no es col·locarà formigó sobre un 
terreny que estigui gelat. 
 
El pervibrador s'introduirà verticalment en la massa del formigó fresc i es retirarà també 
verticalment sense que es mogui horitzontalment mentre que està submergit en el formigó. Es 
procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats per evitar la formació de bosses 
de pedres i coqueres. En general el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes 
especificades en l'EHE-99. 
 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Director de les obres de manera que 
compleixin les prescripcions de l'EHE-99 i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 
 
Tan sols s’acceptaran juntes de construcció entre mòduls d’encofrat i que a més, es finalitzaran 
en forma de boca de llop. * 
 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció es cobrirà la junta 
amb sacs d’arpillera humits per protegir-la dels agents atmosfèrics. Abans de recomençar el 
treball es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió del formigó fresc 
amb el que està en procés d’enduriment. 
 
Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels rajos solars amb arpillera mullada. 
 
Com a mínim durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament 
humides, mitjançant el reg o la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera que es mantindran 
constantment humides. 
 
La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg no serà inferior en més de vint (20) graus a la del 
formigó per evitar producció de badadures per refredament brusc. 
 
A l’objecte d’accelerar l’enduriment, també es podran utilitzar procediments en curat especial a 
base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització per escrit del Director de les 
obres. 
 
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o 
rugositats i sense que sigui necessari aplicar sobre d’ells enlluïts, que no podran ser en cap cas 
executats sense l'autorització prèvia del Director de les obres. Les operacions precises per 
deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a compte del Contractista. 
 
La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 
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- Paraments vistos = sis (6) milímetres 
- Paraments ocults = vint-i-cinc (25) milímetres. 
 
El Director de les obres determinarà el nombre de provetes que es faran per al control de la 
resistència del formigó. Les provetes s’amassaran de forma similar al del formigó en obra, i es 
conservaran en condicions anàlogues a les d’aquest. 
 
Si passats vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades per 
aquesta data en més d'un vint (20) per cent, s'extrauran provetes de l'obra i si la resistència 
d'aquestes és menor que l'especificada, serà enderrocada. Si la resistència de les provetes 
estretes és més gran que les de les provetes d'assaig podrà acceptar-se l'obra si es pot 
efectuar, sense perill, un assaig en càrrega amb sobrecàrrega superior en un cinquanta per 
cent (50) a la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser 
admissible pel tipus concret d’estructura. 
 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra i els d'assaigs no donen el vuitanta (80) per cent 
de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de 
provetes d'assaig i les extretes de l'obra estès compresa entre el vuitanta (80) i cent (100) per 
cent de l'especificada, el Director de les obres podrà rebre amb reserves l'obra, previs els 
assaigs de càrrega corresponents. 
 
Amidament i abonament.- Els formigons es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) 
realment col·locats de cada tipus, mesurats a partir dels plànols del projecte, i als preus que 
figuren en el Quadre de Preus núm.1. 
 
No s'abonaran els augments de volum sobre aquestes seccions projectades o les que fixi 
prèviament al formigonat el Director de les obres. 
 
Els preus assenyalats comprenen el subministrament, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució. 
 
El formigó armat s'abonarà s'abonarà al preu dels tipus de formigó emprat, que inclourà totes 
les operacions necessàries per a executar la unitat d'obra menys les armadures i llur 
col.locació, que s'abonarà al preu del quilogram (kg) d'acer col·locat, d’acord el disposat a l’art. 
2.18 següent. 
 
Aquest preu serà d’aplicació a la totalitat d’unitats incloses al Projecte. 
 
2.21. ACER A UTILITZAR EN ARMADURES DE FORMIGÓ ARMAT 
 
Condicions generals.- L'acer a utilitzar complirà les condicions exigides a la Instrucción del 
Hormigón Estructural E.H.E.-99 i a més es tractarà d’una marca amb possessió del certificat 
AENOR, amb plena vigència. 
 
Qualitat.- La càrrega de trencament serà superior a 6.100 Kg/cm2. L'allargament repartit de 
trencadura serà superior o igual aL 14%, entenent per tal la deformació unitària romanent 
mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7010, sobre una base de cinc (5) 
diàmetres del coll d'estricció i a més de tres (3) diàmetres del punt d'aplicació de la mordassa. 
És a dir, serà un acer tipus B500 S. 
 
El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilograms per 
centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2) i el límit elàstic serà de 5.100 Kg/cm2. 
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En els acers amb esglaó de relaxament, es prendrà com a límit elàstic, a aquests defectes, la 
mínima tensió capaç de produir una deformació romanent del dos per mil (2 o/oo). 
 
La tensió màxima de trencament serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125%) de la 
corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de trencament el valor de 
l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 
 
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitja aritmètica dels "n/2" valors 
més baixos obtinguts en l'assaig de "n" provetes, prescindint-se del valor mig de la sèrie si "n" 
fos imparell. 
 
Assaig.- Si el Director de l’obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat d’un Laboratori 
oficial que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions sobre 
l'execució en obra de l'assaig de plegament descrit en la Instrucción del Hormigón Estructural 
E.H.E-99 
 
Amidament i abonament.- Es mesuraran i abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de 
l'especejament dels plànols que, abans de començar cada obra, hagin estat presentats al 
Director de les Obres i aprovats per aquest, al preu corresponent dels que figurin al Quadre de 
Preus núm. 1. 
 
Estan compreses en els esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per realitzar 
el doblegat i posta a l'Obra. Així mateix, estan incloses les solapes, els ganxos, els elements de 
sustentació, les pèrdues per retalls, els lligaments, etc. 
 
No seran d'abonament mitjançant aquest preu les armadures de murs o petites obres de fàbrica 
en les quals l'acer ja està inclòs en la descripció del propi preu, formant part d'ell en el Quadre 
de Preus núm. 1. 
 
2.22. ENCOFRATS 
 
Definició.- En aquesta unitat d’obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- Els càlculs de projecte dels encofrats 
- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
- El muntatge i desmuntatge dels encofrats, fins i tot soleres i juntes en boca de llop 
- Els productes de desencofrat 
- El desencofrat 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d’aquesta unitat d’obra. 
 
Tipus d’encofrat.- Els tipus d’encofrat per a les obres d’aquest projecte són: 
 
- Encofrat per alçats 
- Encofrat no vist per a les soleres 
 
L’encofrat serà metàl·lic i es tindrà que poder desmuntar en elements de longitud no superior 
als 2,5 m per poder ajustar-se adequadament a les dimensions. 
Execució de les obres.- Els motlles i encofrats seran metàl·lics o d'altre material que reuneixi 
anàlogues condicions d'eficàcia, a judici del Director. 
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Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cindris i calçat, hauran de 
posseir la resistència i la rigidesa necessària per a que, durant el procés de formigonat i 
l’enduriment posterior, no es produeixin moviments locals de més de cinc milímetres (5). 
 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per 
aconseguir que els paràmetres de formigó no presentin defectes, bombaments ressalts o 
rebaves de més de cinc milímetres (5). 
 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que sel's hi pugui aplicar per facilitar 
l'encofrat, no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 
 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment els fons, 
deixant-se obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 
 
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes per la 
humitat del reg o de l'aigua del formigó, sense que es deixin escapar la pasta durant el 
formigonat. 
 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d’encofrat que pugui impedir el 
lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n’hi han. 
 
Es disposarà l'encofrat en les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, una 
vegada desencofrada i carregada la peça de formigó, aquesta conservi una contrafletxa del 
1:300 de la llum. 
 
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat si el comportament i resultats estan 
sancionats per la pràctica, si bé es justificarà l'eficàcia d'aquells altres que s'hi proposin i que, 
per la seva novetat, en manquin d'aquelles garanties. 
 
El desencofrat no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a 
suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als 
que estarà sotmès com a conseqüència del desencofrat o descimbrament. 
 
El desencofrat es podrà efectuar als dos (2) dies de formigonat el mòdul a menys que en 
aquest interval, s'hagin produït baixes temperatures o d'altres causes capaces d'alterar el 
procés normal d'enduriment del formigó. 
 
El mòdul d’encofrat i elements anòlegs com els apuntaments i cindris, es retiraran sense 
produir sotragades ni topades en l'estructura. 
 
Es mantindran els apuntalaments, fons i cindris el termini necessari per a que la resistència del 
formigó arribi a un valor superior a dos (2) vegades el necessari per suportar els esforços que 
apareixen al desencofrar i descindrar les peces. 
 
No es permetrà l’emprament de cabelles o filferro per a la subjecció dels encofrats, si 
excepcionalment s’empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 
 
Amidament i abonament.- Es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) d'encofrat de 
cada un dels tres tipus que es contemplen a l'obra, deduïts dels plànols de construcció, és a dir: 
* 
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- encofrat metàl.lic semi lliscant per als alçats del col.lector (també serà d’aplicació aquest preu 
a l’encofrat per a la formació de la cubeta interior. Aquest preu inclou la part proporcional de 
l’encofrat per a la formació del suport del pou sobre el col.lector. 
 
- encofrat metàl.lic per a la formació de la cubeta del col.lector. 
 
- encofrat per elements no vistos: solera i exterior dels hastials (contraencofrat). 
 
No seran d'abonament independent els encofrats de murs i petites obres de fàbrica definides 
en el Quadre de Preus núm. 1. Totes aquestes unitats s'abonaran segons els preus del quadre 
de preus núm. 1, que comprenen a més del materials, totes les operacions d'encofrat i 
desencofrat, neteja, desencofrants i totes les operacions que siguin necessàries per a que les 
obres estiguin d'acord amb els Plànols de construcció i el Plec de Condicions. 
 
2.23. MURS DE BLOCS PREFABRICATS DE FORMIGÓ. 
 
Definició.- Es defineixen com murs de blocs prefabricats de formigó, les petites obres de 
fàbrica, fonamentalment de blocs prefabricats alleugerats de formigó que serveixen per a la 
contenció de terres. 
 
Materials.- Per a la seva construcció s'utilitzaran blocs prefabricats alleugerats de formigó de 20 
x 40 x 20 cm., amb doble buit intern, amb acabat llis. 
 
Els fonaments del mur seran de formigó H-150, i aniran armats amb engraellat. 
 
Els buits dels blocs s'ompliran amb formigó pobre, així com barres d'arriostrament en trasdós 
intern del mur en els buits dels blocs, amb acer tipus B 500 S. 
 
Amidament i abonament.- Els murs de blocs prefabricats de formigó es mesuraran i abonaran 
per metres lineals (ml) totalment construït, segons el tipus i alçades definides en el Quadre de 
Preus núm. 1. 
 
El preu inclou les excavacions, fonaments, acer d'armat, subministrament i col.locació de blocs, 
morter, coronació, drenatge i acabament de murs d'acord amb la definició del preu del Quadre 
de Preus núm. 1. 
 
2.24. PETITES OBRES DE FÀBRICA. 
 
Definició.- Es defineixen com petites obres de fàbrica, fonamentalment de formigó, les obres 
construïdes in situ que serveixen per a la contenció de terres o com a solució de petits 
desnivells. 
 
Materials.- Per a la seva construcció s'utilitzaran formigons tipus H-300 i peces prefabricades, 
lloses prefabricades de formigó o de pedra artificial. El formigó serà en massa, armat amb acer 
de límit elàstic superior a 500 Kg/cm2. 
 
Execució de les obres.- Les excavacions i rebliments s'executaran d'acord amb el que prescriu 
el present Plec de Condicions i alçat d’acord les corresponents normes que siguin d’aplicació. 
 
Amidament i abonament.- Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) construït. El preu 
inclou les excavacions, encofrats, formigó, acer, revestiments i drenatges necessaris per a la 
total terminació de les obres d'acord amb els plànols del projecte i la definició del preu en el 
Quadre de Preus núm. 1. 
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PANTALLES CONTINUES DE FORMIGO ARMAT 
 
Definició 
 
Es defineixen com pantalles contínues de formigó armat modelades “in situ” les parets 
construïdes mitjançant la perforació en el terreny de rases profundes i allargades, sense 
necessitat d’entibacions i el seu rebliment posterior de formigó constituint una estructura 
continua capaç de resistir l’empeny lateral del terreny i les càrregues verticals. 
 
Si les característiques del terreny així ho exigeixen, la perforació de la rasa es realitzarà 
emprant llots tixotròpics. L’execució de la plantalla s’efectua per panels independents i inclou 
les operacions següents: 
 
- operacions prèvies 
- perforacions de rases, amb l’ús eventual de llots tixotròpics 
- col.locació d’encofrats de juntes entre panels 
- col.locació d’armadures 
- formigonat de panels 
- extracció d’encofrats de juntes 
- demolició de cap dels panels 
- execució de biga de lligat de panells 
- regularització i neteja superficial del parament vist de la pantalla, d’acord amb el previst al 
projecte. 
 
També s’inclou en aquesta unitat l’execució dels recolçaments provisionals o definitius, com 
apuntalaments, ancoratges, banquetes, etc., necessaris per garantir l’estabilitat de la pantalla 
durant i després de les excavacions previstes en les seves proximitats. 
 
Les característiques dels materials s’especificaran en el Plec de prescripcions Tècniques 
Particulars o en els Plànols del Projecte. 
 
Execució de les obres 
 
L’equip necessari pera la l’execució de les obres deurà d’oferir les màximes garanties en quant 
es refereix als extrems següents: 
- fabricació, enmagatzematge i regeneració de llots 
- precisió en la perforació de la rasa 
- mínima perturbació del terreny 
- continuitat geomètrica de la pantalla 
- correcta col.locació d’armadures 
- fabricació i posta en obra del formigó 
- adequada disposició i execució dels recolçaments provisionals i definitius. 
 
Abans de iniciar els treballs, el Contractista demostrarà, a satisfacció de la Direcció de l’Obra, 
que l’equip proposat es adequat en relació als aspectes esmentats. 
 
Per a la construcció de la pantalla es disposarà d’una superfície de treball sensiblement 
horitzontal, lliure de obstacles i d’amplada suficient per al treball de la maquinaria. El nivell 
freàtic deurà quedar a una profunditat de l’ordre d’un metre i mig (1,5 m) per sota del terreny; si 
aquesta condició no s’acompleix, es construirà un terraplè, amb un grau de compactació no 
inferior al del terreny natural. La superfície de treball estarà convenientment drenada per evitar 
entollaments en periodes de pluges. 
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Abans de procedir a la perforació de la pantalla, deuran ser desviades totes les conduccions 
aèries que afectin a l’àrea de treball. Igualment, deuran ser eliminats o modificats tots els 
elements soterrats, com canalitzacions, arrels, restes de fonaments, etc. que interfereixin 
directament els treballs, i també aquells que, per la seva proximitat puguin afectar a l’estabilitat 
del terreny durant la perforació de la pantalla.  
 
Tanmateix, quan aquesta perforació pugui comprometre l’estabilitat de les edificacions 
contigues, s’efectuaran els oportuns apuntalaments o recalçament. 
 
Establerta la plataforma de treball, deurà efectuar-se en primer lloc, el replanteig, situant l’eix 
de la pantalla i punts d’anivellació per determinar les cotes d’execució. 
 
A partir de l’eix de replanteig, es fixaran els límits de la pantalla i es construiran, en primer lloc, 
uns murets de formigó armat separats (5 cm) d’aquest límit. Aquests murets, que no solament 
serveixen de guia a la maquinaria de perforació sinó que també col.laboran a l’estabilitat del 
terreny, tindran una amplada mínima de vint centímetres (20 cm) i una alçada no inferior a 
setanta centímetres (70 cm) i aniran convenientment armats. Sobre els murets-guia s’acotarà la 
longitud de cada panel i es fixaran les cotes del fons de la perforació i de les rasants del 
formigó i de les armadures. 
 
La perforació corresponent a cada panel s’efectuarà amb els mitjans mecànics apropiats, 
segons el pla d’execució donat al Projecte o, en el seu defecte, a l’establert pel Contractista i 
aprovat per la Direcció de les Obres. 
 
Si les característiques del terreny ho requereix, el material extret s’anirà reemplaçant per llots 
tixotròpics, que, durant tot el procés, deuran estar sempre per sobre de la cota inferior del 
muret guia. 
 
La profunditat de perforació superarà al menys en vint centímetres (20 cm) a la que tinguin que 
assolir les armadures. Aquest exccés d’excavació te per objecte evitar que les armadures 
recolzin sobre el terreny als cantons del panel, on l’excavació i la neteja de detritus és més 
difícil. 
 
Des del començament de la perforació de la rasa fins el final del període d’enduriment del 
formigó no es permetrà apilar, en les proximitats de la pantalla, materials quin pes posi en perill 
l’estabilitat del terreny. 
 
Prèviament a la col.locació d’encofrats laterals i armadures, s’efectuarà una neteja del fons de 
la perforació, extraient els elements slts que hagin pogut desprendir-se de les parets de la rasa, 
així com el detritus sedimentat. 
 
Abans de procedir al formigonat, es col.locaran en la rasa els elements que vagin a moldejar 
les juntes laterals, quina missió es d’assegurar la continuitat geomètrica de l’excavació i de la 
futura pantalla i servir de guia a l’eina emprada en la perforació de la rasa. Els elements es 
col.locaran en posició vertical i degudament fijats o empotrats al fons i tindran una amplada 
igual al gruix de la pantalla. 
 
Les armadures es construiran en taller formant un conjunt solidari, anomenat gàbia, de la 
mateixa longitud en horitzontal que el panel. 
 
Si la rasa és molt profunda, es podran descomposar les armadures verticalment en dos o mes 
trams, els quals es soldaran en obra per formar un conjunt continu. Aquest conjunt deurà tenir 
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unes dimensions i disposicions indicades als Plànols, amb independència de la profunditat real 
assolida en la perforació de la rasa. 
 
Les gàbies deuran portar rigiditzadores i estar soldades en els punts precisos per evitar la 
deformació durant el transport, hissat i col.locació en la rasa. En la soldadura d’acers especials, 
s’utilitzaran 
 
DRENATGE I SANEJAMENT 
 
2.25. CANONADES DE FORMIGÓ. 
 
Definició.- Es defineix com a canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats, de 
formigó en massa, que s'utilitzen per a la conducció d'aigües sense pressió o per allotjar dins 
d’elles cables o conduccions de diferents serveis als encreuaments de calçades. 
 
Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar en copejar-los amb un 
martell petit. 
 
Es rebutjaran els tubs que en el moment d'utilitzar-se presentin trencadures en les pestanyes 
de les juntes o qualsevol altre defecte que pugui afectar a la seva resistència o estanquitat. 
 
La Direcció de les obres fixarà la classe i el nombre dels assaigs necessaris per a la recepció 
dels tubs. 
 
Execució de les obres.- L'execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
- Subministrament del tub. 
- Preparació de l'assentament. 
- Col.locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb altres elements 
o canonades. 
 
La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, 
anivellació, compactació, etc.) i l'execució d'una solera de formigó H-50. La preparació del 
terreny pel formigonat de la solera queda inclòs en aquesta operació de l'assentament. 
 
Un cop preparat l'assentament, o executada la solera de formigó, es procedirà a la col.locació 
dels tubs. 
 
S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per captació d'aigües subterrànies als 
que es refereix l’art. 2.30. També s'exclouen els utilitzats en les canonades a pressió. 
 
Els tubs es col·locaran en sentit ascendent, curant la seva alineació perfecta i pendent. 
 
La construcció de les juntes s'ajustarà, en el seu cas, al que figura a l’article * en els plànols o a 
les Normes que siguin d’aplicació o, en cas que no hi siguin, a les instruccions de la Direcció de 
les obres. En qualsevol cas, seran completament estanques. Es rebran amb morter de ciment 
MH- 450, podent-se segellar amb betum asfàltic. Sempre que sigui possible, les juntes es 
rebran i segellaran interiorment. 
 
Materials.- El formigó que s'utilitza en la fabricació dels tubs, així com els materials utilitzats a la 
solera i en les juntes, compliran les condicions especificades en els corresponents articles del 
present Plec i a les Normes Generals que siguin d'aplicació (art. 1.15). 
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La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat, on romandran aproximadament tres 
dies (3). Estaran protegits del sol i de corrents d'aire, i es mantindran el suficientment humits, si 
és que no està prevista una classe de cura. La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc 
graus centígrads (+5.C) durant el període del curat. 
 
Normes de qualitat.- Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats en la seva superfície i 
la seva rugositat interna serà inferior a dotze mil.lèsimes de Manning (n = 0,0012) Les arestes 
dels extrems seran nítides i les superfícies frontals verticals a l'eix del tub. Les esmentades 
arestes s'arrodoniran en un radi de cinc milímetres (0,005 m). Un cop s'hagi pres el formigó no 
es procedirà al seu allisat amb lletada. 
 
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la 
recta en més d'un mig per cent (0,50%) de la longitud útil. Els tubs no contindran cap defecte 
que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o durabilitat. 
 
Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els que presentin defectes. La col.locació 
s'efectuarà amb els mitjans adequats, per tal d'evitar danys en els tubs per cops, subjecció 
dolenta, etc. 
 
La Direcció de les Obres podrà exigir assaigs d'estanquitat (pressió hidràulica) de qualsevulla 
secció o de la totalitat de la canonada, tant abans com després de reomplir les rases. Si 
aquestes proves denuncien defectes d'estanquitat, el Contractista estarà obligat a aixecar i 
executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 
 
 
El cost de les proves seran a compte del Contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig del 
projecte. 
A més compliran els següents requeriments físics: 
 

- Proves de resistència a càrregues ovalitzants 
-  

Els tubs hauran de resistir la càrrega de ruptura definida per a cada tipus. Per tal de comprovar-
ho es realitzaran dos tipus de proves: 
 
“R1” Prova no destructiva, sotmetent el tub al vuitanta per cent (80%) de la càrrega de ruptura 
teòrica. 
“R2” Prova destructiva, arribant-se fins a la càrrega de ruptura. 
 
Els assaigs es realitzaran segons el mètode indicat a la norma ASTM-C497-81 (assaig dels 3 
eixos). 
 
- Prova de pressió hidràulica 
 
La prova de pressió hidràulica té per objecte comprovar l’estanquitat dels tubs i de les unions. 
 
Es realitzaran sobre una sèrie de tubs acoblats, tal com vagin a quedar a l’obra, realitzant-se la 
prova sobre un mínim de 3 tubs. 
 
Es mantindrà una pressió de set-cents grams (0,7 Kg/cm2) durant un temps mínim de deu (10) 
minuts, sense que es produeixin degoteigs a través de les juntes ni a través de les parets del 
tub. S’admetran taques d’humitat sempre que no donin lloc a degoteigs. 
 
Les proves es realitzaran, segons el que s’indica a les Normes ASTM-C14-81 i C-497-91. 
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- Prova d’absorció 
 
Es realitzaran proves d’absorció del formigó de les parets del tub, segons el mètode A de la 
Norma C-497-81, sent el màxim admissible el nou per cent (9%), tal i com indica la norma. 
 
- Proves de permeabilitat 
 
Sotmesos els tubs d’assaig prescrit a la Norma ASTM-C497-81, al menys el 80% de la 
superfície del tub no mostrarà humitat o taques al final de la prova. 
 
Amidament i abonament.- Les canonades de formigó es mesuraran pels metres de longitud de 
la seva generatriu inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pous de 
registre, etc. A l'esmentat amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i 
diàmetre del tub. 
 
L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces 
especials i entroncaments amb pous o altres canonades o col.lectors. El material 
d'assentament o solera de formigó, fins a ronyons, queda inclosa en el preu unitari. El 
recobriment sencer dels tubs de formigó, d'executar-se, és d'abonament independent, d’acord 
el preu que figura al Quadre de Preus núm. 1. 
 
2.26. CONDUCCIONS DE POLIETILÈ I DE PLÀSTIC 
 
El polietilè per a construcció de canonades complirà la Norma UNE 53.188 per a la pressió 
nominal corresponent. La pressió nominal serà de 10 Atm. a 20º C. * 
 
El dimensionament es farà, segons les normes UNE 53.111 per al polietilè de baixa densitat. 
 
Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interior com exteriorment, sense rastre 
de sediments ni incrustacions, i el seu palp serà parafinic i gras. 
 
Les unions de tubs de polietilè de baixa densitat garantiran l'estanquitat de la junta i, a l'hora, 
retindran mecànicament el tub. 
 
L'estanquitat es produirà per mitja d'una junta d'elastomèrica entre la superfície exterior del tub i 
la interior de la copa de la peça d'unió. 
 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre 
la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 
 
Per al correcte muntatge de les unions de polietilè d'alta densitat es podran fer també per 
soldadura.  
 
L'execució de la soldadura comprendrà la preparació del caps dels tubs, l'escalfament a 
temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si. 
 
S'haurà de disposar en obra d'utillatge adequat per mecanitzar els caps del tub amb superfície 
uniforme, sense rebaves i perfectament a escaire de la generatriu del tub per poder escalfar 
suficientment el cap del tub tot controlant la temperatura per no perjudicar el material, i per fi, 
per premsar alineada i concentricament els dos caps entre si, sense que la subjecció dels tubs 
es deformi o deixi marques sobre la seva superfície exterior. 
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Les unions per mitjà de platines es faran interposant una junta plana de goma entre les 
platines, i collant-les entre elles per mitjà de cargols. 
 
Les mides de les platines seran les fixades per la Norma UNE 19153/PN-10 i PN-16, que 
correspon a les Normes DIN-2.502 i DIN 2.576. 
 
Les unions de les platines al tub es faran per mitjà dels següents accessoris: 
 
Tubs de polietilè: Muntabrides de polietilè amb coll per soldar al cap de tub i brida boja. 
 
Tubs de polietilè: Platina de polièster amb reforçat coll per unió al tub reforçat 
 
Peces especials: S'empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o 
interrupció. 
 
En tots els casos tindran les mateixes mides d'acoblament que els tubs, gruix superior a igualtat 
de pressió nominal i igual a protecció contra la corrosió. Portaran gravada la marca fabricant. 
 
S'ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionades per suportar les forces originades per 
la pressió interior. 
 
L'acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 
 
Les corbes tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix tres vegades 
el radi interior del tub com a mínim. 
 
Col.locació de la canonada de polietilè 
 
Els tubs de polietilè subministrats pel fabricant es soldaran per fusió, constituint trams que un 
cop llastrats i proveïts de platines en els seus extrems seran llençats al mar. 
 
La correcta realització de les soldadures es verificarà en terra mitjançant ultrasons. 
 
Instal·lació de vàlvules 
 
La instal·lació de vàlvules que hagin de formar part de les obres es farà de tal forma que, 
respectant la disposició senyalada en els plànols, compleixin satisfactòriament i a judici de la 
Direcció de les obres, el servei a que es destinen. Un cop instal·lats aquests elements, es 
comprovarà el seu perfecte funcionament. 
 
Instal·lacions elèctriques, electromecàniques i de tamisat 
 
Totes aquestes instal·lacions s’executaran d’acord amb les normes usuals de muntatge de 
cada instal·lació, seguint les instruccions senyalades pel fabricant dels aparells i complint, en 
cas d’instal·lacions elèctriques, totes les normes de seguretat imposades pel Reglament 
Electrònic d’Alta i Baixa Tensió i altres normes d’aplicació. 
 
Les proves de les instal·lacions s’efectuaran a ple cabal, i es comprovarà el perfecte 
funcionament de tots i cada un dels elements, així com pèrdues de càrrega i rendiments. 
 
Els aparells de mesura i control, abans de col·locar-se en obra, es sotmetran a assaigs en banc 
de proves, i es comprovaran les condicions establertes per al subministrament, i en especial la 
seva capacitat, rendiment, exactitud i sensibilitat. 



 
                Urbanització de l’aparcament 

                del Cementiri municipal 
 

 

 
Plec de Prescripcions Tècniques  

43 

 
Els buits que s'hagin de realitzar a les fàbriques per a l’emplaçament dels diferents elements, 
es reompliran un cop efectuada i comprovada la corresponent posició dels mateixos, i 
s’evitaran discontinuïtats en els lliscats, de tal forma que s’aconsegueixi un perfecte acabament 
de les fàbriques. 
 
A efectes del termini de recepció i garantia, s’entendrà que les obres i instal·lacions estan 
acabades quan els treballs estiguin enllestits i a punt, en condicions de funcionament tots i 
cada un dels elements que integren els processos d’elevació, impulsió i filtrat. 
 
Amidament i abonament.- Les conduccions de polietilè es mesuraran i abonaran per metres 
lineals (m) de conducció col·locats. Els preus del metre lineal (m) de conduccions inclouran els 
materials a peu d'obra, la col.locació, l'execució de juntes, les proves de la canonada 
instal·lada, i totes les peces especials que siguin necessàries per a finalitzar totalment les 
obres, inclòs el formigó d'ancoratge als punts singulars. 
 
Ara bé, les vàlvules, hidrants, boques de reg i sorra per a protecció de les conduccions seran 
d'abonament independent. 
 
L'execució de les rases i rebliments s'abonarà als preus corresponents d'excavació de rases, 
pous i rebliments compactats, definits al Quadre de Preus núm. 1. 
 
2.27. TRONETES I POUS DE REGISTRE 
 
Definició.- Es defineixen com tronetes i pous de registre, les obres que completen el sistema de 
drenatge longitudinal o transversal, o les conduccions de serveis, permetin el seu registre, i en 
el cas dels pous l’accés pel manteniment i la conservació de les instal·lacions, amb les 
característiques indicades als plànols. Seran de formigó, construïts "in situ", o prefabricats amb 
peces de formigó o excepcionalment d'obra de fàbrica. 
 
Materials.- Per a la seva construcció s'utilitzaran formigons tipus H-300. 
 
Execució de les obres.- L'excavació i posterior rebliment de les rases per l'emplaçament 
d'aquestes obres s'executarà, segons el que es prescriu als articles 2.6 i 2.7 del present Plec i 
el seu amidament està inclòs al de la rasa general. 
 
Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra, llevat indicació en contra es 
col·locaran de forma que la seva cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies 
adjacents, o en el seu defecte a que es senyala als plànols. Compliran el disposat a l’article 
2.28 del present Plec. 
 
Característiques dels pates 
 
Als pous de registre, els pates estaran formats per una barra d’acer corrugat de Ø 12 mm 
recoberta amb un copolimer de polipropilè, amb les dimensions indicades als plànols. Estaran 
fabricats d’acord amb les Normes Americanes ASTM (C-478 i C-497) així com la Norma UNE 
127.011. 
 
Hauran de resistir càrregues puntuals de 160 Kgs. 
 
Es col·locarà un pate cada 0,30 m., disposant el primer a 0,50 m. del fons, i estaran tots 
perfectament alineats verticalment. 
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La col.locació es realitzarà taladrant a la paret 2 forats de Ø 24 mm separats 330 mm. entre els 
eixos. 
 
S’introduiran les puntes dels pates i es colpejaran alternativament als seus extrems amb un 
mas disposant una fusta sobre el pate. 
 
Si el tamany del forat realitzat es superior als 25 mm. s’omplirà amb morter massilla. 
 
Amidament i abonament.- Les tronetes es mesuraran i abonaran per unitats (ut) realment 
executades. En el preu de cada unitat s'inclou el formigó, l'armadura, la reixeta o tapa, pates i 
altres elements i operacions necessàries per deixar la unitat completament acabada. 
 
Als pous de registre es distingirà: la formació de la base del pou en tubs circulars, que 
s’abonarà per unitats (ut) pel seu corresponent preu, mentre que la base al cas del col.lector 
visitable no serà d’abonament diferenciat de la resta del col.lector; l’alçat que s’abonarà per 
metres lineals totalment finalitzats incloent els pates; i l’execució de la tapa i el marc, que 
s’abonarà per unitats d’acord amb el preu corresponent al Quadre de Preus nº 1. 
 
2.28. DRENATGES SUBTERRANIS 
 
Definició.- Es defineix com a drenatges subterranis les rases en els quals es col·loca en el seu 
fons un tub porós, per captació d'aigües, circumdat per un gruix de material filtre adequadament 
compactat i protegit amb un geotèxtil. 
 
Materials.- Tubs de PVC ranurat i geotèxtil procedents de fàbriques especialitzades i material 
granular. 
 
Condicions generals.- Els tubs a utilitzar en drenatges subterranis seran de PVC ranurats  160. 
 
El material utilitzat en la seva fabricació haurà de complir les condicions indicades pels tubs de 
PVC. En cas de que s'utilitzi formigó porós haurà de prescindir-se del percentatge d'àrid fi 
necessari per assegurar una capacitat de filtració acceptable, considerant-se com tal la de 
(50l/min/dm2) sota una càrrega hidrostàtica d'un quilogram per centímetre quadrat (1 Kg/cm2). 
 
La Direcció de les obres podrà exigir la realització d’assaig de permeabilitat dels tubs o dels 
drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts, durables i lliures de defectes, esquerdes i 
deformacions. 
 
Resistència. - La Direcció podrà exigir les proves necessàries. Si el tub es de secció circular 
s'aplicarà l'assaig dels tres (3) punts de càrrega. La càrrega de trencament mínim, obtinguda en 
l'esmentat assaig, serà de 1.000 Kg/m. (mil kilograms per metre lineal) 
 
Forma i Dimensions.- La forma i dimensions dels tubs a utilitzar en drenatges subterranis, així 
com les corresponents juntes, seran les assenyalades en els Plànols o, en altre cas, les que 
assenyali la Direcció. 
 
Els tubs estaran ben calibrats i les seves generatrius seran rectes o tindran la curvatura que els 
correspongui en els colzes o peces especials. La fletxa màxima mesurada pel costat còncau de 
la canonada serà d'un centímetre per metre. El diàmetre interior serà fixat en els Plànols, amb 
tolerància màxima del cinc per cent (5%). 
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La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defectes que els de caràcter 
accidental o local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva 
capacitat de desguàs. 
 
Execució del llit d'assentament de la canonada.- Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu 
fons és impermeable, el llit d'assentament dels tubs haurà de ser també impermeable. Si el 
fons de la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix permeable. 
 
En tot cas el llit d'assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm en tota 
la longitud de la rasa. 
 
Col.locació de la canonada.- La col.locació de la canonada no haurà d'iniciar-se sense la prèvia 
autorització de la Direcció de l'obra. Un cop obtinguda l'autorització els tubs s'estendran en 
sentit ascendent amb els pendents (amb un mínim del 5 per mil) i alineacions indicades en els 
plànols. 
 
El tractament de les juntes i unions de la canonada s'executarà d'acord amb els Plànols i les 
instruccions de la Direcció de l’obra. 
 
Col.locació del material filtrant.- El material impermeable es limitarà al que correspon al llit 
d'assentament si procedeix. Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtre fins a l'alçada 
indicada als plànols, col·locant-lo en tongades de gruix inferior a deu centímetres (0,10 m), que 
es compactaran amb elements apropiats per no fer malbé els tubs ni alterar la seva posició fins 
el gruix total de 50 cm. 
 
Durant les operacions de rebliment de la rasa s'haurà de tenir cura, especialment, que no es 
produeixi cap segregació en els materials filtre utilitzats. 
 
Amidament i abonament.- Els drenatges subterranis es mesuren per metres lineals (m) 
realment executats, mesurats, segons l'eix del tub de drenatge. A l'esmentat amidament se li 
aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda inclosa la preparació de 
l'assentament, canonades, material filtre geotèxtil, rebliment, compactació, així com qualsevol 
altra operació necessària per deixar acabada la unitat. 
 
2.29. EMBORNALS I BUNERES. 
 
Definició.- Es defineix com embornal la boca o forat, el pla d'entrada de la qual és sensiblement 
vertical, per on es recull l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o 
en general de qualsevol construcció. 
 
Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement 
horitzontal, generalment protegit per una reixeta, que compleix una funció anàloga a la de 
l'embornal, però de manera que l'entrada de l'aigua és quasi vertical. 
 
Materials.- Els diferents materials compliran el que es prescriu en els corresponents articles del 
Present Plec. Els marcs i les reixes compliran el disposat a l’article 2.28. 
Execució de les obres.- Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica als plànols i 
amb el que sobre el tema ordeni la Direcció. 
 
La troneta o pou de caiguda d'aigües es realitzarà d'acord amb el que s'especifica a l'article 
2.24 (Tronetes i pous de registre). 
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Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les 
acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus i s'haurà de mantenir 
lliure d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 
 
Amidament i abonament.- Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (ut) realment 
construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa la troneta i pou de caiguda d'aigües i la 
reixeta i tapa amb els corresponents marcs. 
 
També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l'embornal amb el pou de registre 
més pròxim, inclòs l'excavació i el rebliment. 
 
2.30. SOBREEIXIDORS 
 
Definició.- Es defineixen com sobreeixidors les obres que completen el sistema de drenatge 
longitudinal o transversal que separen les aigües pluvials de les residuals d’una xarxa de 
concentradors conjunta quan s’assoleix una dilució superior a un mínim establert en el projecte 
(3:1 en el present projecte), permetin el seu registre, i l’accés pel manteniment i la conservació 
de les instal·lacions, amb les característiques indicades als plànols. Seran de formigó, 
construïts "in situ", o prefabricats amb peces de formigó o excepcionalment d'obra de fàbrica. 
 
Materials.- Per a la seva construcció s'utilitzaran formigons tipus H-300. 
 
Execució de les obres.- L'excavació i posterior rebliment de les rases per l'emplaçament 
d'aquestes obres s'executarà, segons el que es prescriu als articles 2.6 i 2.7 del present Plec i 
el seu mesurament està inclòs al de la rasa general. 
 
Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra, llevat indicació en contra es 
col·locaran de forma que la seva cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies 
adjacents, o en el seu defecte a que es senyala als plànols. Compliran el disposat a l’article 
2.28 del present Plec. 
 
Característiques dels pates 
 
Els pates estaran formats per una barra d’acer corrugat de Ø 12 mm recoberta amb un 
copolimer de polipropilè, amb les dimensions indicades als plànols. Estaran fabricats d’acord 
amb les Normes Americanes ASTM (C-478 i C-497) així com la Norma UNE 127.011. 
 
Hauran de resistir càrregues puntuals de 160 Kgs. 
 
Es col·locarà un pate cada 0,30 m., disposant el primer a 0,50 m. del fons, i estaran tots 
perfectament alineats verticalment. 
 
La col.locació es realitzarà taladrant a la paret 2 forats de Ø 24 mm separats 330 mm. entre els 
eixos.  
 
S’introduiran les puntes dels pates i es colpejaran alternativament als seus extrems amb un 
mas disposant una fusta sobre el pate. 
 
Si el tamany del forat realitzat es superior als 25 mm. s’omplirà amb morter massilla. 
 
Mesurament i abonament.- Als sobreeixidors es distingirà: la formació de la base del pou en 
tubs circulars, que s’abonarà per unitats (ut) pel seu corresponent preu; de l’alçat que 
s’abonarà per metres lineals totalment finalitzats incloent l’execució del llavi que fa decantar 
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l’excedent de la dil·lució i, en cas que sigui necessari, el tapiament parcial o total d’algun tub, 
els pates i l’execució de la tapa i el marc, que s’abonarà per unitats d’acord amb el preu 
corresponent al Quadre de Preus nº 1. 
 
2.31. JUNTES DE GOMA 
 
Definició.- Element de goma per donar continuïtat als diferents trams de canonades de formigó 
garantint la total estanquitat de la junta entre elements i facilitant els moviments diferencials 
entre trams. 
 
Procedència.- Produïda en fàbrica especialitzada per extrusió o emmotllats amb elastòmers a 
base de neoprè. 
Característiques generals.- Com a norma general compliran el que es disposa a la Norma 
C443-80, assenyalant-se que la resistència a la tracció serà superior a 8 M.Pa i l’elongació en 
ruptura com a mínim del 350%. 
 
La goma per a juntes haurà de ser homogènia, absolutament exempta de butllofes, porus i 
troços de goma de recuperació i tenir una densitat no inferior a nou-cents cinquanta grams per 
centímetre cúbic (950 gr/cm3) o superior a un quilogram amb quatre-cents cinquanta grams per 
centímetre cúbic (1,450 Kg/cm3). 
 
Les superfícies exteriors seran llises, suaus i exemptes de butllofes d’aire o cap altre defecte. 
 
No serà atacable per aigües residuals amb un PH comprès entre 3 i 4. 
 
Les juntes d’impermeabilitat de secció de formigó constituïdes in situ tindran un ample no 
inferior als 30 cm. 
 
A més la junta d’unió haruà de complir les següents condicions: 
 
a) Estanquitat de la unió a la pressió de prova dels tubs. 
b) No produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
c) Resistir els esforços mecànics sense debilitar la resistència de la canonada. 
d) Durabilitat en front les accions agressives. Les peces especials, colzes, connexions, etc. 
 
Deuran tanmateix complir les condicions que es defineixen al present article. 
 
Normes de qualitat.- El contingut de goma en brut de la qualitat elegida (smocked tipus RMA 
IX) no haurà de ser inferior al cinquanta per cent (50%) en el seu volum, encara que 
preferiblement haurà d’assolir un percentatge superior. 
 
Haurà d’estar totalment exempta de coure, antimoni, mercuri, manganès, plom i òxids 
metàl·lics, excepte l’òxid de zenc, així com tampoc contindrà extractes acetònics en quantitat 
superior al tres i mig per cent (3,5%). 
 
El sofre lliure i combinat no superarà el dos per cent (2%). Les cendres seran inferiors al deu 
per cent (10%) en pes. Les escòries estaran compostes exclusivament d’òxid de zenc i negre 
de fum de la millor qualitat, estaran exemptes de silici, magnesi i alumini. 
 
L’extracte clorofòrmic no haurà de ser superior al dos per cent (2%) i l’extracte en potassa 
alcohòlica i la càrrega hauran de ser continguts en el percentatge que resulti per diferència. 
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Apart dels antienvellidors, les càrregues hauran d’estar compostes d’òxid de zenc pur, de negre 
de fum pur, sent també tolerat d’una manera impalpable el carbonat càlcic. 
 
Les peces de goma hauran de tractar-se amb antienvellidors la composició dels quals no 
permetrà que es floreixi la seva superfície o s’alterin les seves característiques físiques i 
químiques després d’una permanència durant quatre (4) mesos en el magatzem en condicions 
normals de conservació. 
 
La banda haurà de conservar una elasticitat suficient i estabilitat dimensional a una temperatura 
de més de setanta graus (70°) i han de ser flexibles fins a una temperatura de menys deu graus 
centígrads (-10°C). 
 
Limitacions.- Les toleràncies en les dimensions seran del sis per cent (6%) en qualsevol 
dimensió. 
 
Compliran tot el que es disposa en els articles anteriors i a la Norma C443-80 de l’ASTM, per a 
la comprovació de les quals es realitzaran els assaigs indicats a la Norma esmentada. 
 
A l’assaig d’envelliment accelerat a base d’aire calent durant 4 dies a +70°C (Mètode D573), les 
variacions obtingudes als assaigs de resistència seran inferior al:  
 
15% en resistència a la tracció 
20% a l’elongació en ruptura. 
20% en la duresa. 
 
L’absorció d’aigua màxima serà inferior al 10% en pes de la mostra seca de 48 hores a 70°C. 
 
Amidament i abonament.- La formació de les juntes a les seccions constituïdes in situ 
s’abonarà per metre lineal totalment acabat. 
Les juntes a les canonades de formigó no hi seran objecte de l’amidament i el seu preu es 
considera inclòs en el del metre lineal de canonada. 
 
2.32. FERRO FOS A EMPRAR EN MARCS, TAPES I ALTRES ELEMENTS 
 
Definició.- Conjunts de ferro fos per al seu ús en arquetes de les xarxes de serveis, pous de 
registre i accessos. 
 
Procedència.- Fàbrica especialitzada. 
 
Característiques generals.- Per a pous de registre de clavegueram es fixa l’ús exclusiu de la 
tapa rodona de sis-cents mil·límetres (600 mm.) de diàmetre útil de pas, segons els plànols del 
projecte, amb l’anagrama indicat en als mateixos i marc quadrat. 
 
Les tapes hauran d’adaptar-se al marc en tota la superfície de la corona circular de 
recolzament entre la tapa i el marc. L’ajustament lateral entre la tapa i el marc no sobrepassarà 
els dos mil·límetres (2 mm.) impedint qualsevol moviment lateral. Aniran Proveïdes de 
mecanismes antirobatori. 
 
A fi de que es compleixin les condicions anteriors s’exigeix que l’ajustament mecànic de marc i 
tapa sigui rectificat mecànicament. 
 
Per a la resta d’elements, les formes, dimensions i pesos hauran de correspondre als models 
fixats en els plànols d’aquest projecte. 



 
                Urbanització de l’aparcament 

                del Cementiri municipal 
 

 

 
Plec de Prescripcions Tècniques  

49 

 
El càlcul del pes de les peces hauran d’efectuar-se a base d’un pes específic de 7,25 Kg/dm3. 
admetent-se una variació de ±10% respecte al calculat. 
 
Normes de qualitat.- Tot el material emprat serà al menys del tipus D-400 (càrrega de trencada 
40 t) i d’acord amb la Norma UNE-EN-124. Les peces hauran de ser de fosa de grafit esferoïdal 
dúctil, amb grafit de veta fina uniformement repartides i sense zones de fosa blanca (cementita) 
ni tant sols a les arestes, i estarà lliure de defectes perjudicials (gotes fredes, inclusions de 
sorra, butllofes, esquerdes de contractació, etc.). Les superfícies estaran lliures de sorra 
cremada i seran llises. 
 
Les característiques mecàniques a exigir seran, d’acord amb els mètodes d’assaig del Plec 
General de Condicions Facultatives per a canonades d’abastament d’Aigües, les següents: 
 
a) Duresa Vrinell 205-235 
b) Resistència a la tracció 18-22 Kg/cm2. 
c) Assaig d’impacte: Hauran de resistir sense trencar-se l’impacte 
produint per un pes de 12 Kg. 
d) Càrrega de prova de 30 tones. 
 
Les mostres per a l’execució dels assaigs de tracció han d’obtenir-se d’apèndix expressament 
col·locats junt amb les peces, de forma cilíndrica de 30 mm. de diàmetre, col·locades a part, 
verticalment, en motlle de terra seca i que han de ser col·locades simultàniament a les peces 
que calguin, amb la fosa de la mateixa qualitat i a la mateixa temperatura. 
 
Per a l’assaig de l’impacte les provetes s’obtindran de la mateixa forma que en el paràgraf 
anterior, però amb una secció quadrada de 50 mm. de cantell. 
 
Recepció.- No es rebran els conjunts de marc, tapa o reixes les característiques dels quals no 
s’ajustin al que s’especifica en aquest article. 
 
Amidament i abonament.- Les tapes i marcs dels pous de registre no s’abonaran per unitat, 
independentment de l’alçada del pou de registre, col·locada en obra, totalment finalitzada. 
 
Les tapes i marcs de les arquetes tampoc seran objecte d’amidament i abocament 
independentment de les arquetes. 
 
2.33. MATERIALS PER A REBLIMENTS LOCALITZATS DE MATERIAL FILTRANT 
 
Procedència.- Els materials a emprar seran àrids naturals o procedents de la trituració de pedra 
de pedrera o grava natural, o àrids artificials exempts d’argila, marga i altres materials estranys. 
 
Normes de qualitat.- Composició granulomètrica: S’ajustarà al que disposa l’article 421 del 
P.G.3. 
 
El material filtrant no serà plàstic i el seu equivalent de sorra serà superior a trenta (30). 
El coeficient de desgast de “Los Angeles” segons la norma NLT 149/78 serà inferior a quaranta 
(40). 
 
Els materials procedents d’escòries no s’empraran per a aquest ús. 
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Amidament i abonament.- Els materials per a rebliments localitzats de material filtrant no seran 
objecte d’amidament i abonament independentment i el seu preu es considerarà inclòs en el del 
metre lineal de formació de drenatge subterrani (art. 2.25). 
 
VARIS 
 
2.34. SENYALITZACIÓ I BALISAMENT 
 
S'executarà d'acord amb les especificacions del P.G.-3. L’amidament i abonament de totes les 
obres de senyalització es realitzarà d'acord amb els preus definits al quadre de preus núm. 1. 
Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions necessàries per deixar totalment 
acabades les unitats corresponents de les línies, marques vials, plafons i senyals el preu dels 
senyals inclourà els fonaments, els pals metàl·lics i la seva col.locació. 
 
2.35. ESTACIÓ DE BOMBAMENT 
 
Condicions generals.- El projecte contempla l’execució d’una cambra de bombeig amb les 
característiques descrites als plànols on conflueix el tub col.lector i d’on parteix la impulsió. 
 
El preu de la cambra inclou la totalitat de complements per les bombes, sòcols, tubs guies, 
cadenes, etc, així com els pates de polietilè. 
 
Totes les juntes aniran segellades amb productes impermeabilitzadors. 
 
Amidament i abonament.- El sostre i la solera de formigó armat s’abonarà segons el preu definit 
al quadre de preus, mentre que el pou col.lector totalment acabat s’abonarà segons el preu del 
quadre de preus i la cambra de bombeig, totalment acabada segons el preu definit al quadre de 
preus. 
 
La tapa i el marc de la foneria s’abonarà segons el preu definit al quadre de preus. 
 
2.36. BOMBES 
 
a) Procedència.- Solament s’admetran les bombes i motors procedents d’una fàbrica coneguda, 
amb solvència en el mercat. 
 
b) Exigències.- Portaran inscripcions a les que s’indiquen el nom del fabricant, la tensió o 
tensions nominals en volts, la intensitat nominal en ampers, la freqüència en Hertz, l’esquema 
de connexions si hi ha més de dos fils, el factor de potència i la potència nominal per les quals 
han estat previstes. 
 
Les peces de tensió no podran ésser accessibles a un contacte fortuït durant la seva utilització 
normal. 
 
Si les connexions s’efectuen mitjançant borns regletes terminals no hauran de servir per allotjar 
cap altra component. 
 
Les peces conductores hauran d’ésser de coure d’aliatge i altres materials apropiats no 
corrosius. 
 
Característiques.- La potència serà de 5 kW per un cabal de 0,208 l/s i donat que l’aigua pot 
arrossegar sorres, seran bombes aptes pel bombeig d’aigües residuals. 
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Amidament i abonament.- S’abonaran per unitat muntada en obra, provada, i contrastat al seu 
rendiment i consum segons el preu del quadre de preus. 
 
 
 
 
Parets del Vallès, maig de 2014 
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 CAPITOL 01.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES                                   
G219U030      M2   DEMOLICIÓ DE VORERES AMB BASE DE FORMIGÓ O PAVIMENT DE FORMIGÓ    

 DEMOLICIÓ DE VORERES AMB BASE DE FORMIGÓ O PAVIMENT DE FORMIGÓ, TRIA  
 I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES SIS-  
 TEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLAT-  
 GE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES)  
 SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ  
 DEL RESIDU, DEIXANT EL TERRENY EXISTENT A LA COTA NECESSÀRIA PER TAL  
 QUE PUGUIN SER EXECUTADES AMB NORMALITAT LES CAPES PREVISTES EN EL  
 PLÀNOLS PER LES VORERES I EL PAVIMENT.  
 Voreres  
 0,5 8,000 2,000 8,000 
 1 1,000 1,000 1,000 
 Escossell xiprers  
 11 0,600 0,600 3,960 
 Guals  
 2 4,000 1,200 9,600 
 1 4,000 1,200 4,800 
 ______________________________________________________________  

 27,360 4,58 125,31 
G219U040      M2   DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA                        

 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE QUALSEVOL GRUIX, TRIA I  
 ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTE-  
 MES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE  
 AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI  
 S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ  
 DEL RESIDU, DEIXANT EL TERRENY EXISTENT A LA COTA NECESSÀRIA PER TAL  
 QUE PUGUIN SER EXECUTADES AMB NORMALITAT LES CAPES PREVISTES EN EL  
 PLÀNOLS PER LES VORERES I EL PAVIMENT.  
 Ferm carrer  
 1 12,500 5,000 62,500 
 ______________________________________________________________  

 62,500 3,47 216,88 
G2194AU5      M2   DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ                                  

 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE QUALSEVOL GRUIX, TRIA I ACUMULA-  
 CIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀR-  
 REGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORIT-  
 ZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU  
 I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESI-  
 DU, DEIXANT EL TERRENY EXISTENT A LA COTA NECESSÀRIA PER TAL QUE PU-  
 GUIN SER EXECUTADES AMB NORMALITAT LES CAPES PREVISTES EN EL PLÀNOLS  
 PER LES VORERES I EL PAVIMENT.  
 Solera  
 1 5,000 5,000 25,000 
 ______________________________________________________________  

 25,000 5,45 136,25 
G219U105      M    TALL SERRA DISC PAVIMENT MESCLES BITUM. O FORM., FINS FONDÀRIA 2  

 TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVlist IMENT DE MESCLES  BITUMINOSES O FORMI-  
 GÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM  
 Ferm carrer  
 1 12,500 12,500 
 Solera  
 1 5,000 5,000 
 ______________________________________________________________  

 17,500 3,37 58,98 
F221A420      M3   EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES PER PER A ESPLANACIÓ     

 EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES PER PER A ESPLANACIÓ EN TER-  
 RENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS. INCLÒS TAXES D'INSTAL·LACIÓ AU-  
 TORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS.  
 1 862,250 0,100 86,225 
 1 418,540 0,100 41,854 
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 128,079 8,46 1.083,55 
G21R1002      U    ARRENCADA D'ARBRE EXISTENT PER A POSTERIOR TRANSPLANTAMENT        

 ARRENCADA D'ARBRE EXISTENT, INCLÒS SOCA, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.  
 TRANSPORT A VIVER PER A POSTERIOR TRANSPLANTAMENT. INCLÒS PART PRO-  
 PORCIONAL DE MESURES DE PROTECCIÓ A LA VIA PÚBLICA.  
 Xiprer  
 1 1,000 
 ______________________________________________________________  

 1,000 3.021,55 3.021,55 
 _________________  

 TOTAL CAPITOL 01.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES....................................................................................................  4.642,52 
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 CAPITOL 01.02  FERM I PAVIMENTACIO                                              
G921U020      M3   BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, ESTESA, HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ        

 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, ESTESA, HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ, MESURAT  
 SOBRE PERFIL TEÒRIC (ZA-20 O ZA-40 SEGONS PLÀNOLS)  
 Accés cementiri  
 1 445,120 0,150 66,768 
 Aparcament  
 1 858,670 0,150 128,801 
 Vorera nova  
 1 36,760 0,150 5,514 
 ______________________________________________________________  

 201,083 18,77 3.774,33 
G9J1U010      M2   REG EMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ CATIÒNICA, TIPUS ECI                   

 REG EMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ CATIÒNICA, TIPUS ECI  
 Aparcament  
 1 858,670 858,670 
 ______________________________________________________________  

 858,670 0,53 455,10 
G9H1U513      T    MESCLA BITUMINOSA EN CALENT D-12, AMB GRANULAT GRANÍTIC           

 MESCLA BITUMINOSA EN CALENT D-12, DE COLOR, AMB GRANULAT GRANÍTIC, IN-  
 CLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, INCLÒS EL BETUM  
 Aparcament  
 1 858,670 0,060 2,400 123,648 
 ***  
 1 100,000 0,060 2,400 14,400 
 ______________________________________________________________  

 138,048 47,48 6.554,52 
G9382111      M2   BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I                                      

 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 20 CMS D'ESPESSOR, DE CONSISTÈNCIA PLÀS-  
 TICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB  
 ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT  
 Paviment de llamborda  
 1 445,120 445,120 
 Ampliació de vorera  
 1 36,760 36,760 
 ***  
 1 24,000 24,000 
 ______________________________________________________________  

 505,880 17,52 8.863,02 
G9E1130G      M2   PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X2,5 CM               

 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X2,5 CM, COL·LOCAT A TRUC  
 DE MACETA AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I  
 BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND  
 Ampliació de vorera  
 1 36,760 36,760 
 ***  
 1 24,000 24,000 
 ______________________________________________________________  

 60,760 25,03 1.520,82 
G974U020      M    RIGOLA MORTER CIMENT BLANC DE 30 CM I 8 CM GRUIX                  

 RIGOLA PREFABRICADA DE MORTER DE CIMENT BLANC DE 30 CM D'AMPLADA I 8  
 CM DE GRUIX, INCLOSA EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESIS-  
 TÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ I TOTES LES FEINES ADIENTS, TOTAL-  
 MENT COL·LOCADA  
 1 73,000 73,000 
 1 39,000 39,000 
 1 5,000 5,000 
 1 42,000 42,000 
 1 3,000 3,000 
 ______________________________________________________________  

 162,000 11,54 1.869,48 
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G965A5ED      M    VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ, PER A VORERA                    

 VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ, PER A VORERA, RECTA, ESCAIRADA,  
 COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA, I  
 REJUNTADA AMB MORTER. INCLÒS PART PROPORCIONAL DE TALLS, INCLÒS PART  
 PROPORCIONAL DE PECES DE FORMA CURVA.  
 Vorera  
 1 10,000 10,000 
 1 17,000 17,000 
 1 3,000 3,000 
 1 3,000 3,000 
 ______________________________________________________________  

 33,000 32,34 1.067,22 
G965A01J      M    VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ, PER A JARDÍ                     

 VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ, PER A JARDÍ, RECTA O CURVA, ESCAIRA-  
 DA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA,  
 I REJUNTADA AMB MORTER. INCLÒS PART PROPORCIONAL DE TALLS, INCLÒS  
 PART PROPORCIONAL DE PECES DE FORMA CURVA.  
 Zones Verdes  
 1 2,000 2,000 
 1 40,000 40,000 
 1 5,000 5,000 
 1 21,000 21,000 
 1 1,000 1,000 
 ______________________________________________________________  

 69,000 36,34 2.507,46 
F981U125      M    GUAL DE 120CM DE PROFUNDITAT, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA    

 GUAL PER A VIANANTS DE 120 CM, RECTE, DE PEDRA GRANÍTICA, AMB LES CARES  
 VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121,8X40X6 CM, INCLÒS PART PRO-  
 PORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMÀFOR, COL·LO-  
 CAT AMB BASE DE FORMIGÓ  
 4 3,200 12,800 
 ______________________________________________________________  

 12,800 217,33 2.781,82 
G9E1103J      M2   PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ                                      

 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM  
 I 10 CM DE GRUIX, SOBRE LLIT DE SORRA DE 5 CM DE GRUIX, COMPACTACIÓ DE  
 PAVIMENT I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4  
 1 418,540 418,540 
 ______________________________________________________________  

 418,540 35,79 14.979,55 
 _________________  

 TOTAL CAPITOL 01.02  FERM I PAVIMENTACIO ..............................................................................................................................  44.373,32 
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 CAPITOL 01.03  ENLLUMENAT PÚBLIC                                                
GDG3S0C6      M    CANALITZACIÓ DE SERVEIS EN VORERA, AMB 2 TUBS CORRUGATS FLEXIBLE  

 CANALITZACIÓ DE SERVEIS EN VORERA, AMB 2 TUBS CORRUGATS FLEXIBLES DE  
 PE DE DOBLE CAPA DE 110 MM DE DIÀMETRE ,  LLIURE D'HALÒGENS AMB GRAU 7  
 DE RESISTÈNCIA AL XOC, INCLOENT EXCAVACIÓ I REBLERT DE RASA AMB FORMI-  
 GÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, SEGONS  
 PLÀNOLS, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS SO-  
 BRANTS, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. IN-  
 CLÒS TRANSPORT A OBRA, MUNTATGE SOTERRAT I MATERIAL AUXILIAR I DE FIXA-  
 CIÓ NECESSARI. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CINTA GUIA. IN-  
 CLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANDA DE MATERIAL PLÀSTIC PER A  
 LA SENYALITZACIÓ DE LA CANALITZACIÓ.  
 1 80,000 80,000 
 ______________________________________________________________  

 80,000 11,96 956,80 
GDG3S0C8      M    CANALITZACIÓ DE SERVEIS EN CALÇADA, AMB 2 TUBS CORRUGATS FLEXIBL  

 CANALITZACIÓ DE SERVEIS EN CALÇADA, AMB 2 TUBS CORRUGATS FLEXIBLES DE  
 PE DE DOBLE CAPA DE 110 MM DE DIÀMETRE ,  LLIURE D'HALÒGENS AMB GRAU 7  
 DE RESISTÈNCIA AL XOC, INCLOENT EXCAVACIÓ I REBLERT DE RASA AMB FORMI-  
 GÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, SEGONS  
 PLÀNOLS, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS SO-  
 BRANTS, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. IN-  
 CLÒS TRANSPORT A OBRA, MUNTATGE SOTERRAT I MATERIAL AUXILIAR I DE FIXA-  
 CIÓ NECESSARI. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CINTA GUIA.  IN-  
 CLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANDA DE MATERIAL PLÀSTIC PER A  
 LA SENYALITZACIÓ DE LA CANALITZACIÓ.  INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCA-  
 CIÓ DE BANDA DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA SENYALITZACIÓ DE LA CANALITZA-  
 CIÓ.  
 1 10,000 10,000 
 ______________________________________________________________  

 10,000 13,56 135,60 
GDK2U100      U    PERICÓ PER A CANALITZACIÓ SERVEIS DE 40X40 CM I 100 CM DE FONDÀR  

 PERICÓ PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 40X40 CM I 100CM DE FONDÀRIA,  
 AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX I SOLERA DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ  
 HM20, INCLÒS EXCAVACIÓ, TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I  
 MANTENIMENT DE L'ABOCADOR  
 5 5,000 
 ______________________________________________________________  

 5,000 147,88 739,40 
GDKZS040      U    MARC DE 42X42 CM AMB TAPA DE FOSA DÚCTIL , TIPUS C-250, TOTALMEN  

 MARC DE 42X42 CM AMB TAPA DE FOSA DÚCTIL , TIPUS C-250, TOTALMENT COL·LO-  
 CAT  
 5 5,000 
 ______________________________________________________________  

 5,000 53,02 265,10 
GG3809U2      M    CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALME  

 CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT,  
 INCLÒS MATERIAL AUXILIAR NECESSARI  
 1 60,000 1,050 63,000 
 1 10,000 1,050 10,500 
 1 20,000 1,050 21,000 
 ______________________________________________________________  

 94,500 6,51 615,20 
FG319254      M    CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT                             

 CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 kV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DE-  
 SIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 x 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE  
 PVC, COL·LOCAT EN TUB  
 1 60,000 1,050 63,000 
 1 10,000 1,050 10,500 
 1 20,000 1,050 21,000 
 ______________________________________________________________  

 94,500 3,41 322,25 
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GGD1S050      U    PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 2   

 PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 2 M DE  
 LLARGÀRIA DE, 23 MM DE DIÀMETRE I CLAVADA A TERRA I CONECTADA A LA XARXA  
 DE TERRA.  
 5 5,000 
 ______________________________________________________________  

 5,000 24,32 121,60 
FHM11N89      U    EXECUCIÓ DE FONAMENT DE LLUMINÀRIA, DE DIMENSIONS 0.6X0.3X0.6 M.  

 EXECUCIÓ DE FONAMENT DE LLUMENERA, DE DIMENSIONS 0.8X0.8X1.0 M. AMB  
 FORMIGÓ HM-20, INCLOSA LA TORNILLERA PER UNA CORRECTA INSTAL.LACIÓ DE  
 LA COLUMNA DE LA LLUMENERA, INCLOSA L'EXCAVACIÓ I L'ENRETIRADA DE MA-  
 TERIAL SOBRANT A ABOCADOR, INCLOS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT  
 D'ABOCADOR. INCLOSA TAMBÉ LA INSTAL.LACIÓ DE CONNEXIÓ DE LA LLUMENERA  
 A LA XARXA DE TERRA.   
 3 3,000 
 ______________________________________________________________  

 3,000 70,56 211,68 
GHM1101J      U    SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FANAL                                

 FANAL AMB COLUMNA D'ACER GALVANITZAT, DE 4,4 M D'ALÇADA, AMB 1 LLUMENE-  
 RA AMB LÀMPADA DE VAPOR DE MERCURI AMB ALOGENUR CERÀMIC DE 35W,  
 COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ.  
 3 3,000 
 ______________________________________________________________  

 3,000 954,60 2.863,80 
 _________________  

 TOTAL CAPITOL 01.03  ENLLUMENAT PÚBLIC................................................................................................................................  6.231,43 
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 CAPITOL 01.04  XARXA CLAVAGUERAM                                                
G222U102      M3   EXC. RASES, POUS  20% AMB MARTELL                                 

 EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN RASES, POUS O FONAMENTS, AMB  
 MITJANS MECÀNICS, INCLOSES PART PROPORCIONAL EN ROCA I TALL PRÈVI EN  
 TALUSSOS, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, APLEC O LLOC D'ÚS, INCLÒS  
 CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR  
 1 24,000 0,600 0,600 8,640 
 1 18,000 0,600 0,600 6,480 
 1 60,000 0,600 0,600 21,600 
 1 2,000 0,600 0,600 0,720 
 ______________________________________________________________  

 37,440 6,05 226,51 
GD7FS01J      M    CAIXA PER A INTERCEPTOR                                           

 CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 35X50 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE  
 MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:4,  
 SOBRE SOLERA DE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I  
 1 24,000 24,000 
 1 18,000 18,000 
 1 2,000 2,000 
 ______________________________________________________________  

 44,000 80,58 3.545,52 
GD7FS04J      M    REIXA PER A INTERCEPTOR                                           

 REIXA PRACTICABLE, PER A INTERCEPTOR DE FOSA GRISA, DE 982X490X76 MM I 146  
 KG DE PES I COL·LOCADA ANCORADA AMB MORTER 1:4  
 1 24,000 24,000 
 1 18,000 18,000 
 1 2,000 2,000 
 ______________________________________________________________  

 44,000 118,42 5.210,48 
GD7FS02J      M    TUB DE 300 MM DE DIÀMETRE PER A CLAVEGUERA                        

 TUB DE PVC DE 300 MM DE DIÀMTRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB  
 PERFIL RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB MAS-  
 SILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA  
 1 60,000 0,600 0,600 21,600 
 1 2,000 0,600 0,600 0,720 
 ______________________________________________________________  

 22,320 12,37 276,10 
 _________________  

 TOTAL CAPITOL 01.04  XARXA CLAVAGUERAM.............................................................................................................................  9.258,61 
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 CAPITOL 01.05  JARDINERIA                                                       
FR3P1311      M3   APORTACIÓ+INCORP.TERRA VEGETAL ADOBADA+GARBELLADA,GRANEL,MITJ.MA  

 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA I  
 GARBELLADA, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS  
 1 146,220 0,150 21,933 
 ______________________________________________________________  

 21,933 39,24 860,65 
FR47402J      U    SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE PLANTA DE PETIT PORT               

 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE PLANTA DE PETIT PORT EN TEST DE VOLUM <  
 1 L, EN TERRENY PRÈVIAMENT PREPARAT, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35%, I  
 AMB PRIMER REG.  
 50 50,000 
 ______________________________________________________________  

 50,000 6,89 344,50 
FR71121G      M2   SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA                          

 SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS STANDARD C3 SEGONS  
 NTJ 07N, AMB MITJANS MANUALS EN UN PENDENT < 30 %, SUPERFÍCIE < 500 M2,  
 INCLOENT EL CORRONAT POSTERIOR, I LA PRIMERA SEGA  
 Parterre  
 1 36,760 36,760 
 ______________________________________________________________  

 36,760 1,46 53,67 
 _________________  

 TOTAL CAPITOL 01.05  JARDINERIA .................................................................................................................................................  1.258,82 
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 CAPITOL 01.06  SENYALITZACIÓ                                                    
GBA1U010      M    PINTAT DE FAIXA DE 10 CM D'AMPLADA SOBRE PAVIMENT, AMB PINTURA A  

 PINTAT DE FAIXA DE 10 CM D'AMPLADA SOBRE PAVIMENT, AMB PINTURA ACRÍLICA  
 EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT I REFLECTANT AMB MICROESFERES DE  
 VIDRE, INCLOENT EL PREMARCATGE.  
 Aparcaments 1 40,000 40,000 
 14 5,000 70,000 
 1 40,000 40,000 
 9 2,000 18,000 
 1 19,000 19,000 
 8 5,000 40,000 
 1 13,000 13,000 
 6 5,000 30,000 
 1 5,000 5,000 
 4 3,000 12,000 
 ______________________________________________________________  

 287,000 0,39 111,93 
GBA1U050      M    PINTAT FAIXA 40 CM D'AMPLADA, PINTURA ACRÍLICA, 1 CAPA            

 PINTAT DE FAIXA DE 40 CM D'AMPLADA SOBRE PAVIMENT, AMB PINTURA ACRÍLICA  
 EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT I REFLECTANT AMB MICROESFERES DE  
 VIDRE, INCLOENT EL PREMARCATGE.  
 Cediu el pas 1 6,000 6,000 
 Pas vianants franges 0,50 5 6,000 30,000 
 ______________________________________________________________  

 36,000 1,23 44,28 
GBA32001      M2   PINTAT DE SENYAL DE STOP, FLETXES,..., AMB PINTURA ACRÍLICA, 2 C  

 PINTAT AMB DUES CAPES DE SENYAL DE STOP O CEDIU EL PAS, FLETXES, LLE-  
 TRES, SÍMBOLS, ZEBRATS, FRANGES DE VÈRTEXS DE ILLETES SOBRE ELS PAVI-  
 MENTS, AMB PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT I RE-  
 FLECTANT AMB MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT EL PREMARCATGE  
 2 2,000 
 ______________________________________________________________  

 2,000 15,65 31,30 
GBB1U010      U    PLACA CIRCULAR DE 60 CM, NIVELL 1                                 

 PLACA CIRCULAR D'ALUMINI DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT,  
 AMB REVESTIMENT REFLECTANT EG NIVELL 1, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ  
 AL SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA  
 2 2,000 
 ______________________________________________________________  

 2,000 50,06 100,12 
GBB1U100      U    PLACA TRIANGULAR DE 70 CM, NIVELL 2                               

 PLACA TRIANGULAR D'ALUMINI DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT,  
 AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI NIVELL 2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL  
 SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA  
 1 1,000 
 ______________________________________________________________  

 1,000 50,59 50,59 
GBB11361      U    PLACA RECTANGULAR DE 70 X 120 CM                                  

 PLACA RECTANGULAR D'ALUMINI DE 70 X 120 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE  
 TRÀNSIT, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI NIVELL 2, INCLOSOS ELEMENTS DE  
 FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA  
 2 2,000 
 ______________________________________________________________  

 2,000 90,59 181,18 
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GBBVU205      M    SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL D'ALUMINI                     

 SUBMINSITRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL  
 D'ALUMINI EXTRUDIT DE SECCIÓ CONSTANT Ø114 MM , AMB ACABAT ESTRIAT AMB  
 LA PART SUPERIOR DEL SUPORT TANCADA AMB TAP D’ALUMINI DE LA MATEIXA  
 QUALITAT QUE EL SUPORT I AMB UN DISSENY QUE GARANTEIXI LA SEVA FIXACIÓ.   
 HA DE GARANTIR QUE LA DISTANCIA ENTRE LA COTA FINAL DEL PAVIMENT DE LA  
 VORERA I LA PART INFERIOR DE LA SENYAL SIGUI DE 2,3 METRES. INCLOU EL DAU  
 DE BASE DE FORMIGÓ, DE DIMENSIONS 0,4X0.4X0.7  
 5 5,000 
 ______________________________________________________________  

 5,000 45,94 229,70 
 _________________  

 TOTAL CAPITOL 01.06  SENYALITZACIÓ..........................................................................................................................................  749,10 
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 CAPITOL 01.07  SERVEIS AFECTATS                                                 
XPA13001      PA   PARTIDA ALÇADA PER A TRASLLAT DE CGP                              

 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A TRASLLAT DE CGP I ELIMINACIÓ DE LÍNIA  
 EN FRONT DEL CARRER SANT VALERIÀ.  
 ______________________________________________________________  

 1,000 1.000,00 1.000,00 
 _________________  

 TOTAL CAPITOL 01.07  SERVEIS AFECTATS ...................................................................................................................................  1.000,00 
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 CAPITOL 01.08  SEGURETAT I SALUT                                                
XPA000SS      PA   PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT A L  

 PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA,  
 EN BASE A L'ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT  
 ______________________________________________________________  

 1,000 1.400,00 1.400,00 
 _________________  

 TOTAL CAPITOL 01.08  SEGURETAT I SALUT..................................................................................................................................  1.400,00 
 ________________ 

 TOTAL.....................................................................................................................................................................................................  68.913,80 
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01.01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES................................................................................................................................................... 4.642,52 6,74 
01.02 FERM I PAVIMENTACIO ............................................................................................................................................................................. 44.373,32 64,39 
01.03 ENLLUMENAT PÚBLIC ............................................................................................................................................................................... 6.231,43 9,04 
01.04 XARXA CLAVAGUERAM............................................................................................................................................................................. 9.258,61 13,44 
01.05 JARDINERIA................................................................................................................................................................................................ 1.258,82 1,83 
01.06 SENYALITZACIÓ......................................................................................................................................................................................... 749,10 1,09 
01.07 SERVEIS AFECTATS.................................................................................................................................................................................. 1.000,00 1,45 
01.08 SEGURETAT I SALUT................................................................................................................................................................................. 1.400,00 2,03 
 ______________________  

 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 68.913,80 
 13,00 % Despeses Generals .................................  8.958,79 
 6,00 % Benefici industrial ....................................  4.134,83 

 ____________________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 13.093,62 

 21,00 % I.V.A. ............................................................................................ 17.221,56 

 _________________________  

 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 99.228,98 

 _________________________  

 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 99.228,98 

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de NORANTA-NOU MIL DOS-CENTS VINT-I-VUIT  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS  

 Parets del Vallès, a maig de 2014.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  
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