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PROJECTE D’UNA PISTA D’SKATE A CAL JARDINER 

MEMÒRIA 
 
 

1. Objecte del projecte 
 

 
Aquest projecte té com a objecte la descripció de les obres i subministraments vinculats a la 
construcció d’una pista de skate al pati de l’equipament juvenil de Cal Jardiner. 
 
La construcció d’aquesta instal·lació recreativa-esportiva, està vinculada al projecte de 
gestió de l’equipament juvenil i respon a la demanda dels joves del municipi aficionats a la 
pràctica de diverses modalitats d’activitats recreatives i esportives vinculades als patins, 
skates, bicicletes i altres dispositius similars. 
 
 
 

2. Autors del projecte 
 

 
Aquest projecte ha estat redactat pels Serveis Tècnics de l’Àrea de Via Pública i Cohesió 
Territorial amb la direcció tècnica de HabitaParets SL, han participat a la redacció: 
 
- Responsable del projecte:  

Juan José Sierra Harillo. HabitaParets SL. Arquitecte tècnic. 
- Delineació i suport tècnic:  

Sònia Farrés Torner. Serveis Tècnics de l’Àrea de Via Pública i Cohesió Territorial 
 -Instal·lacions: 
           Enric Moran Boix. Enginyer Tècnic de l’ Àrea de Via Pública i Cohesió Territorial. 
-Jardineria: 
           Joan Carles Millet Gómez. Enginyer Tècnic Agrícola de l’ Àrea de Via Pública i 
Cohesió Territorial. 

 
- Definició programa del skateparc: 

Montserrat Cardenas. Tècnica del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Parets V. 
Mustha Ansri. Expert skater 
Beeri Rojas Denis, Skater de Parets del Vallès. 

 
 
 
els tècnics del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Parets del Vallès. 
 
En la definició geomètrica i els elements que composen el skateparc, han participat 
diversos joves aficionats a la practica del skate. 
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3. Descripció del projecte 
 

 
a) Emplaçament  
 
L’emplaçament del projecte és dins del recinte de l’equipament juvenil de Cal jardiner, al 
costat del parc del mateix nom, entre el carrer Montcau i el carrer Badalona, entre els barris 
del Mirador de Gallecs i el Cerdanet. La finca on és situa l’equipament de cal Jardiner té una 
superfície de 2.662,80 m2. 
 
 
b) La pista de skate 
 
La pista de skate, amb unes dimensions de 25 metres per 16 metres, ocupa una superfície 
de 400 m2 de la zona de ponent del pati de l'equipament juvenil. Sobre la base d’una solera 
de formigó armada, es projecta la construcció in situ dels mòduls pel rodament i realització 
de salts, fets amb formigó armat i fratassat. Els mòduls disposen de les peces de transició 
entre plans amb tub d’acer galvanitzat. Les plataformes amb una alçada superior a 90 cm 
estan protegides per una barana de xapa perforada d’acer galvanitzat. 
 
c) Instal·lacions d'enllumenat 
 
Es preveu la instal·lació d’una columna troncocónica d’acer galvanitzat, de 12 metres 
d’alçària, similar a les existents a l’espai exterior de l’equipament, dotades amb dos 
projectors leds, per a millorar l’enllumenat de la pista. S’inclou la instal·lació i tots els 
elements per a connexió d’aquesta llumenera a la instal·lació d’enllumenat existent. 
 
d) Jardineria i condicionament de l’espai 
 
Per la construcció de la pista, cal traslladar dos arbres de mida mitjana, una olivera i una 
figuera, que es farà als nous emplaçaments definits al projecte. La resta del pati no ocupat 
pel skateparc, es desbrossarà i s’acabarà amb una base de sauló compactat, amb formació 
de pendents cap el marge sud de la finca. 
 
 
 

4. Consideració del projecte i d’obra completa 
 

 
Aquest projecte és considera d’obra ordinària de primer establiment, d’acord amb els 
articles  9 i 12 del decret 175/1995, de 13 de juny, del Reglament d’Obres i Serveis. 
 
De conformitat amb l’art. 122 amb relació a l’art. 125, del  RD 1098/2001, de 12 d’octubre, 
del Reglament General de Contractes de les Administracions Públiques, es fa constar 
expressament que el present projecte fa referència a una obra completa. 
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5. Disposició dels terrenys i serveis afectats 
 
 

El projecte es desplega sobre terrenys de titularitat municipal amb plena disposició i sense 
afectació de cap xarxa o instal·lació de serveis públics o edificació. 
 
 
 

6. Condicions urbanístiques 
 

 
Instruments de planejament aplicable: Text Refós de la revisió del Pla General d’Ordenació 
de Parets del Vallès, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona el 22 de febrer de 2007. 
 
Classificació del sòl: Sòl Urbà 
 
Qualificació del sòl: Equipaments Comunitaris, EC. 
 
Paràmetres reguladors de l’ús del sòl, condicions d’edificació: Els usos educatius, culturals, 
esportius i recreatius són admesos. 
 
Les obres que configuren aquest projecte no computen a efectes d’ocupació o edificabilitat i 
formen part de l’espai lliure de l’equipament. 
El projecte s’adapta en la seva forma geomètrica a la disposició del terreny. 
 
 

7. Normativa considerada 
 
Llei 38/1999, de 5 de novembre d’Ordenació de l’Edificació. 
 
RD 314/2006, de 17 de marc de 2006, del Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 28/03/2006) 
modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
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). 
 
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). 
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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 determinat 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). 
 
Decret 375/88 de control de qualitat en l’edificació (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades 
(DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
 
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. 
 

8. Termini d’execució 
 
El termini d’execució de les obres és de 4 setmanes. 
 

9. Documents que formen el projecte 
 
Document 1. Memòria i annexes 
- Memòria 
- Estudi bàsic de Seguretat i Salut 
- Gestió de residus 
 
Document 2. Plec de condiciones tècniques 
 
Document 3. Pressupost 
 
Document 4. Plànols 
- 01 Situació 
- 02 Estat actual 
- 03 Planta general proposta 
- 04 Planta definició geomètrica 
- 05 Perspectiva 
- 06 Detalls constructius 
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10. Resum del pressupost  
 
 

Capítol Descripció             Import € 
  

01 Preparació del terreny 4.284,00
02 Jardineria 790,80
03 Instal·lació enllumenat 2.792.78
04 Skatepark 47.125,50
05 Seguretat i Salut 555.45

 Total Execució Material 55.548,53
  

13% Despeses Generals 7.221,31
6% Benefici Industrial 3.325,91

    
 Total Pressupost Contracte 66.102,75
   

21% IVA 13.881,58
 Total Pressupost Contracte IVA inclòs 79.984,33
  
  

El pressupost per a Contracte del projecte, IVA inclòs és de SETANTA-NOU MIL NOU-
CENTS VUITANTA-QUATRE  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS. 
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ANNEXES A LA MEMÒRIA 

 
 

ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT   
I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 
 
 
Dades de l'obra 
 

Tipus d'obra: Construcció d’una pista de skate al 
pati de l’equipament juvenil de Cal 
Jardiner 

Emplaçament: Carrer Montcau-Carrer Badalona 

Superfície solar: 2662,80 m2 

Promotor: AJUNTAMENT DE PARETS DEL 
VALLÈS 
 

Tècnic/s autor/s del Projecte d'execució: Juan José Sierra Harillo 
 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut: 

Juan José Sierra Harillo 
 

 
 
Dades tècniques de l'emplaçament 
 

Topografia: 
La topografia del solar on s’instal·la és pràcticament 
plana 
 

Característiques del terreny:  
Actualment és un pati ajardinat. 
 

Condicions físiques i d'ús dels 
edificis de l'entorn 

El skateparc està situat el costat de l’equipament juvenil 
Cal Jardiner en perfecte estat i condicions d’us. 

Instal·lacions de serveis 
públics, tant vistes com 
soterrades: 

 

La zona disposa dels serveis públics: aigua i 
clavegueram 

Ubicació de vials: 

(amplada, nombre, densitat de 
circulació) i amplada de voreres 

El carrer Montcau d’accés, disposa de tots els serveis 
bàsics amb una vorera de 2 metres d’amplària 

La densitat de circulació és mitja, corresponent a un 
carrer urbà de connexió entre barris del municipi.. 
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Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat 
i  salut a les obres de construcció 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 

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 abans 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. 
En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 

 

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 avis 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. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 

- 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 



 
 
 
Àrea de Via Pública i Cohesió Territorial                                        PROJECTE D’UNA PISTA D’SKATE A CAL JARDINER 

Serveis Tècnics 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb 
els següents principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització 
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col�lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

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

 

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 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en 
compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, 
que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment 
inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
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Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

Identificació dels riscos 
 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres 
feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient 
pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 

Mitjans i maquinaria  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

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

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

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

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

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

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

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

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
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Enderrocs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

Moviments de terres i excavacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

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

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
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- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

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

 

 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

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

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

Ram de paleta 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
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Coberta 
- Interferències amb Instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

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

 

 

Revestiments i acabats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

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

 

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

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

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 
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Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 
(Annex II del RD 1627/1997) 

 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 

d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible 

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

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

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

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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Mesures de prevenció i protecció 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 

Mesures de protecció col·lectiva 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

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

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

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

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

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

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

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

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

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

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

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

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

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

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

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

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

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

 

Mesures de protecció individual 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

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

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 
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- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

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

 

Mesures de protecció a tercers 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 

calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

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

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

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

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

 

 

  

Primers auxilis 
 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran 
de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista 
amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. 
per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

Llistat de normativa de seguretat i salut 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD 
QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

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

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

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

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

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

 (BOE: 13/12/2003)  
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REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

R.D. 39/1997. 17 de enero         
(BOE: 31/01/97).                
Modificacions: RD 780/1998 . 
30 abril (BOE: 01/05/98) 

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

R. D.  2177/2004, de 12 de 
novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

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

R.D. 485/1997. 14 abril              
(BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

R.D. 486/1997 . 14 de abril        
(BOE: 23/04/97) 

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

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO 
LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

R.D. 487/1997 .14 abril              
(BOE: 23/04/97) 

 

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

R.D. 488/97.  14  abril                
(BOE: 23/04/97) 

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

R.D. 664/1997. 12 mayo            
(BOE: 24/05/97) 

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

R.D. 665/1997.  12  mayo          
(BOE: 24/05/97) 

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

R.D. 773/1997.30 mayo             
(BOE: 12/06/97) 

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

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio        
(BOE: 07/08/97)                         
transposició de la directiva 
89/655/CEE                               
modifica i deroga alguns 
capítols de la “ordenanza de 
seguridad e higiene en el 
trabajo”      (O. 09/03/1971) 
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PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS 
RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 
DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre     
(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO R.D. 614/2001 . 8  junio              
(BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

R.D  988/1998                            
(BOE: 03/06/98) 

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

 

 

O. de 20 de mayo de 1952         
(BOE: 15/06/52)               
modificacions:  O. 10 
diciembre de 1953 (BOE: 
22/12/53)                         O. 
23 septiembre de 1966             
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 
105 derogats per O de 20 
gener de 1956 

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

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

ió d' d BOE
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y 
TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO

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

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA 
OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977         
(BOE: 14/06/77)                        
modificació:O. de 7 de marzo 
dE 1981 (BOE: 14/03/81) 

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

 

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

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS 
CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 31  octubre  1984              
(BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
AMIANTO

O. de 7  enero  1987                  
(BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971         
(BOE: 16 I 17/03/71)                 
correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: 
(BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 
31/1995, RD 485/1997, RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 
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S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998        

(DOGC: 27/01/98) 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

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

PROTECTORES AUDITIVOS R. de 28 de julio de 1975           
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975           
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:      
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975           
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS 
MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975           
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5       
modificació: BOE: 27/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975           
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6       
modificació: BOE: 28/10/75  

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

R. de 28 de julio de 1975           
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

R. de 28 de julio de 1975           
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

R. de 28 de julio de 1975           
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 

AMONÍACO 

R. de 28 de julio de 1975           
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESIDUS 



Adreça:

Densitat(real)

no si Tn/m3

X 2,00 170504 IN V71-V84 T11-T12-T15

X 1,70 170504 IN V71-V84 T11-T12-T15

X 145,00 174,00 304,50 2,10 010409 IN V84 T11-T12-T15

1,70 - - - -

1,70 - - - -

1,80 - - - -

De perforació - - - -

De drenatge - - - -

- - - -

NOTA I: 

NOTA II: 

m3 6

35,00% €/m3 Total Km €/km

5,00 165,00 20,00 0,25

3.349,50

V14 Reciclatge de vidre V51 Recuperació, reutilització i
IN  Inert V15 Reciclatge i reutilització de fustes regeneració d’envasos
NE No especial V21 Regeneració de dissolvents V52 Recuperació de pneumàtics
ES Especial V22 Regeneració d’olis minerals V53 Recuperació de medicaments

V23 Recuperació d’hidrocarburs V54 Reciclatge de tòners
Tractament i disposició del rebuig V24 Reciclatge de substàncies V55 Reciclatge i recuperació de

T11 Deposició de residus inerts orgàniques que no s’utilitzen com vehicles fora d’ús
T12 Deposició de residus no especials a dissolvents V61 Utilització com a combustible
T13 Deposició de residus especials V31 Recuperació de teixits i òrgans V71 Utilització en la construcció
T14 Deposició de residus en monoabocador animals V72 Utilització en bases asfàltiques
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes V32 Recuperació de carnasses V73 Utilització en la fabricació
T21 Incineració de residus no halogenats i serratges de ciment
T22 Incineració de residus halogenats V33 Recuperació de productes V81 Utilització en profit de 
T23 Incineració de residus sanitaris alimentaris
T24 Tractament per evaporació V41 Reciclatge i recuperació de V82 Utilització en explotacions
T31 Tractament fisicoquímic i biològic metalls o compostos metàl·lics ramaderes
T32 Tractament específic V43 Regeneració d’àcids o bases V83 Compostatge
T33 Estabilització V44 Recuperació de bateries, piles, V84 Utilització per a rebliment de
T34 Esterilització acumuladors terrenys (restauració 
T35 Oxidació humida V45 Recuperació de cables d'activitats extractives)

V46 Recuperació de productes V91 Utilització com a càrrega
Vies de valorització fotogràfics en altres processos

V11 Reciclatge de paper i cartó V47 Regeneració de productes que
V12 Reciclatge de plàstics serveixen per captar contaminants
V13 Reciclatge de tèxtils V48 Recuperació de catalitzadors

REBLIMENTS

VALORACIÓ DELS COSTES DERIVATS DE LA GESTIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

LES TERRES I LLOTS (170503 I 170505)ELS QUALS CONTENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES, CLASSIFICAT COM ESPECIAL, ES TINDRAN QUE INVENTARIAR SEGONS LA 
TAULA MODEL DE RESIDUS ESPECIALS.

ALTRES
Llots

Altres

NO ES CONSIDERARAN RESIDUS DESTINATS A L'ABANDONAMENT LES TERRES O MATERIALS PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ QUE HAGIN DE SER REUTILITZATS 
COM A REBLIMENT PER A UNA ALTRA OBRA AUTORITZADA.

Terra vegetal

Terraplè

Pedraplè

Tipologia de Residus
Volum real Abocador/ Valoritzador

Esponjament Total

TERRENYS 
NATURALS

Grava i sorra compacta
Grava i sorra solta
Argiles 195,75

REBLIMENTS Terraplè
Pedraplè

Terra vegetal

VALORACIÓ TOTAL: 1.143,75

ALTRES
Llots

De perforació
De drenatge

Altres

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS            
DECRET 89/2010

                     Residus d'excavació Total fiança

304,50 Tn 11 €/Tn 3.349,50 €

TDR

165,00

978,75

Transport 
(unidad/m3)

978,75

TERRENYS 
NATURALS

Grava i sorra compacta

Grava i sorra solta

Argiles

S'han detectat 
terres 

contaminades
CLA

Avaluació i característiques dels residus

Volum de 
terres(real)       

m3

Volum de 
terres(aparent) 

m3

Pes de 
terres(real)     

Tn
CER

Classificació, vies de valorització, tractament i disposició 
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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 documents que composen aquest 
projecte. 
 
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 
Annexos; Document núm. 2.- Plec de condicions Tècniques; Document núm. 3.- Pressupost; 
Document núm. 4.- Plànols. 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. 
 
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 és 
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 
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Particulars i Plànols) 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 
 
És 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 
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Director. 
 
 
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 i al responsable tècnic del contracte de 
l’Ajuntament, 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, inclòs en el cas 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 cales necessàries 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 si s’escau 
 
L’Adjudicatari és l’únic responsable de l’execució de l’obra contractada, sense dret a 
indemnització per un major preu a què li poguessin resultar les diferents unitats d’obra, ni per 
les maniobres que pugés 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 
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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 
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 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. 



 
 
 
Àrea de Via Pública i Cohesió Territorial                                        PROJECTE D’UNA PISTA D’SKATE A CAL JARDINER 

Serveis Tècnics 

Plec de prescripcions tècniques 

- 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 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 què, 
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 
dels 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 
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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 d'amidament corresponent, abonant-se 
segons els preus consignats en el Quadre de Preus núm. 1. 
 
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 
dret 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 imprevists a realitzar, 
que no estiguin definits específicament en el Pressupost, tals com esgotaments, 
demolicions, desviaments, estintolaments, etc. Els esmentats comunicats setmanals hauran 
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d'autoritzar-se expressament per la Direcció d’Obra i pel responsable del contracte de 
l’Ajuntament, 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 imprevists no especificats 
en el seu dia en els comunicats setmanals i autoritzats per la Direcció. 
 
En el cas 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 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 és sotmetrà reglamentàriament a la consideració de l’Administració 
contractant. 
 
 
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 
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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 és 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. 
 
 
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, dels 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 1 mes. 
 
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 



 
 
 
Àrea de Via Pública i Cohesió Territorial                                        PROJECTE D’UNA PISTA D’SKATE A CAL JARDINER 

Serveis Tècnics 

Plec de prescripcions tècniques 

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. 
 
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 
 
Són bases tècniques del present projecte i de les solucions en ell adoptades les següents 
normes: 
 
Llei 38/1999, de 5 de novembre d’Ordenació de l’Edificació. 
 
RD 314/2006, de 17 de marc de 2006, del Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 28/03/2006) 
modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
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). 
 
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). 
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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). 
 
Decret 375/88 de control de qualitat en l’edificació (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades 
(DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
 
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. 
 
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 que allò 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 execució per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no 
podran ésser en cap moment objecte de reclamació. 
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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 propietàries 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·laboració 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 l'obra, serà el definit pel programa 
d’assaigs del projecte i, en el seu defecte, pel definit pel Director de les obres. 
 
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 
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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. Paviments de formigó 
 
FORMIGONS I OBRES DE FÀBRICA 
 
2.11. Formigons 
 
2.12. Acer a utilitzar en armadures al formigó armat 
 
2.13. Encofrats 
 
2.14. Murs de bloc de blocs prefabricats de formigó  
 
2.15. Petites obres de fàbrica 
 
2.16. Materials per a rebliments localitzat de material filtrant.  
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VARIS 
 
2.17. Enllumenat exterior 
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2.0. NORMES GENERALS 
 
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 les 
corresponents actes que signaran la seva conformitat el Director de les Obres i el 
representant de l’Ajuntament. 
 
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 l'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 les 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, incloent 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 
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intactes. 
 
*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 arbres 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) 
per sota 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 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 l'esbrossada, compactant-se fins que la superfície s´ajusti a la del 
terreny 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 
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esmentades a l’apartat anterior. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
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. 
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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 
 
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 prendran les precaucions adequades per a no disminuir la 
resistència del terreny no excavat. En especial, s´adoptaran les mesures necessàries per 
evitar els següents fenòmens: inestabilitat de talussos, 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 seva utilització posterior en la protecció de talussos 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 el 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 
talussos 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 
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cost de les esmentades operacions estarà comprés en els preus d'excavació. 
 
Amidament i abonament.- Es mesurarà 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 del Director, siguin evitables, no es mesuraran. 
 
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. 
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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 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. 
 
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 autorització del Director, per a localització dels serveis afectats que 
poguessin 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 els perills 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. 
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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 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 fluids. 
 
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 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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 l'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 cànon 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 
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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 barrejant-se 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 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). 
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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. 
 
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 sòls 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. 
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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. 
 
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. 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 
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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. 
 
 
FORMIGONS I OBRES DE FÀBRICA 
 
2.11. FORMIGONS. 
 
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 és seguiran les prescripcions de l'EHE-99. Mai no es col·locarà 
formigó sobre un terreny que estigui gelat. 
 
El vibrador 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 
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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: 
 
- 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 
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l’art. 2.18 següent. 
 
Aquest preu serà d’aplicació a la totalitat d’unitats incloses al Projecte. 
 
2.12. 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. 
 
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. 
 
2.13. ENCOFRATS 
 
Definició.- En aquesta unitat d’obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 



 
 
 
Àrea de Via Pública i Cohesió Territorial                                        PROJECTE D’UNA PISTA D’SKATE A CAL JARDINER 

Serveis Tècnics 

Plec de prescripcions tècniques 

 
- 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. 
 
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 mil·límetres (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 mil·límetres (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. 
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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: * 
 
- 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 dels 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. 
 
2.14. 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. 
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Serveis Tècnics 

Plec de prescripcions tècniques 

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. 
 
2.15. 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. 
 
 
2.16. 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. 
 
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 
 
2.17. ENLLUMENAT EXTERIOR 
 
Les columnes de xapa galvanitzada troncocònica compliran la norma UNE –EN 40-5. 
 
Les llumeneres que s’utilitzin en l'enllumenat exterior seran conformes a la norma UNEEN 
60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de projectors d’exterior. 



 
 
 
Àrea de Via Pública i Cohesió Territorial                                        PROJECTE D’UNA PISTA D’SKATE A CAL JARDINER 

Serveis Tècnics 

Plec de prescripcions tècniques 

 
 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en 
l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat amb totes les llumeneres equipades 
amb les làmpades corresponents. 
 
Amidament i abonament.- Ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació 
amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de difusors, gelosies o 
reixes. 
 
 
Parets del Vallès, novembre 2014 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÀNOLS 
 
 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMIDAMENTS I PRESSUPOST 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

Pista esportiva Cal Jardiner                                      

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  
24 de noviembre de 2014  
  Pàgina 1  

 CAPITOL 01 PREPARACIÓ TERRENY                                                
F22113L2      m2   ESBROSSADA                                                        

 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió, in-  
 clou arbustos tanca perimetral  
 1 1.700,00 1,00 1.700,00 
 ______________________________________________________________  

 1.700,00 0,57 969,00 
F932101F      m2   BASE DE SAULÓ                                                     

 Base de sauló compactat amb estesa i piconatge de material al 95% del PM amb un gruix mínim de  
 10cm. iclosa excavació de rebaix de terres existents, càrrega a contenidor i transport a abocador au-  
 toritzat.  
 1 1.300,00 1.300,00 
 ______________________________________________________________  

 1.300,00 2,55 3.315,00 
 _________________  

 TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIÓ TERRENY...................................................................................................................................  4.284,00 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

Pista esportiva Cal Jardiner                                      

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  
24 de noviembre de 2014  
  Pàgina 2  

 CAPITOL 02 JARDINERIA                                                        
FR6P1465           TRASLLAT FIGUERA                                                  

 Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb  
 retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot  
 de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubi-  
 cació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg  
 i càrrega de les terres sobrants a camió.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________________  

 1,00 395,40 395,40 
FR6P1466           TRASLLAT OLIVERA                                                  

 Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb  
 retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot  
 de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubi-  
 cació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg  
 i càrrega de les terres sobrants a camió.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________________  

 1,00 395,40 395,40 
 _________________  

 TOTAL CAPITOL 02 JARDINERIA .......................................................................................................................................................  790,80 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

Pista esportiva Cal Jardiner                                      

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  
24 de noviembre de 2014  
  Pàgina 3  

 CAPITOL 03 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT                                           
FHR116F1      U    LLUMINÀRIA                                                        

 Subministre i col·locació de lluminària múltiple, formada per :  2 Lluminàries tipus projector, amb font  
 de llum Led de 10.000 Lumens a com a màxim 1500mA i 4.000ºK de temperatura de color,  amb  
 cèrcol d'acer inoxidable per a suport, cablejat instl·lat  
 2 2,00 
 ______________________________________________________________  

 2,00 625,25 1.250,50 
F2221231      M    EXCAVACIÓ RASA                                                    

 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i com-  
 pactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals  
 1 35,00 35,00 
 ______________________________________________________________  

 35,00 7,98 279,30 
FG22TA1K      M    TUB CORRUGAT ENLLUMENAT                                           

 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de  
 diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a  
 compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada  
 1 35,00 35,00 
 ______________________________________________________________  

 35,00 1,80 63,00 
FG319254      M    CABLE CONDUCTOR                                                   

 Cable amb conductor de coure de 0.61/1 kV de tensió asssignada, amb designació RV-K, bipolar,  
 de secció 3x6mm2, amb coberta del cable de pvc, col·lcat en tub  
 1 35,00 35,00 
 ______________________________________________________________  

 35,00 10,10 353,50 
FHM11B89      U    FONAMENT DE LLUMINÀRIA                                            

 Execució de fonament de llumenera, de dimensions 0.80x0.80x1m amb formigó HM-20, inclosa la  
 tornillera per una correcta instal·lació de la columna de la llumenera, inclosa la instal·lació de conne-  
 xió de la llumenera a la xarxa de terra.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________________  

 1,00 158,97 158,97 
FHM11N22      U    COLUMNA                                                           

 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 12 m d'alçària, coronament sense  
 platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó  
 1 1,00 
 ______________________________________________________________  

 1,00 687,51 687,51 
 _________________  

 TOTAL CAPITOL 03 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT..........................................................................................................................  2.792,78 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

Pista esportiva Cal Jardiner                                      

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  
24 de noviembre de 2014  
  Pàgina 4  

 CAPITOL 04 INSTAL·LACIÓ SKATEPARK                                            
PSPOCKR       1    EJECUCIÓ SKATEPARK DE FORMIGÓ           
                           
- Neteja i perfilat de la base de terres. 
- Base de zahorres artificials compactada al 95% del PM de 20 cm de gruix. 
- Solera de formigó HM-35/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix. Armada amb malla electrosoldada de barres corrugades d´acer, elaborada a l´obra i 
manipulada a taller ME 20 x20 D: 10 - 10 B 500 T 6 x 2,2. Acabat fratassat mecànic a les superfícies pel rodament, amb una planimetria òptima amb una tolerància de 3 mm, en el regle de 3 m, respecte el pla 
inclinat teòric. Pendents de 0,8% cap als laterals. 
- Conjunt de móduls de rodament definits geomètricament al plànols, amb paraments de directius variables (corba, recta, etc), fins a 2,00 metres d’alçada, formada per formigó HM-35/S/20/I, de consistència seca 
i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix. Armada amb malla electrosoldada de barres corrugades d´acer, elaborada a l´obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2. Acabat 
fratassat manual fi a les superfícies pel rodament. Inclou parets de formació de volums amb bloc de formigó de 20x20x40 cm, rebliment amb graves o material reciclat i el subministrament i muntatge dels tubs de 
remat perimetral de secció circular (COPING) en les transicions corbes i de perfils d'acer galvanitzat a les arestes i parts  grindables i les baranes de protecció lateral en plancha perforada galvanitzada i els tubs o 
baranes per figures d’acer galvanitzat. S'inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar els treballs totalment acabats. 
  
 1 1,00 
 ______________________________________________________________  

 1,00 47.125,50 47.125,50 
 _________________  

 TOTAL CAPITOL 04 INSTAL·LACIÓ SKATEPARK............................................................................................................................  47.125,50 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

Pista esportiva Cal Jardiner                                      

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  
24 de noviembre de 2014  
  Pàgina 5  

 CAPITOL 05 SEGURETAT I SALUT                                                 
SS000IS            MESURES DE SEGURETA I SALUT                                       

 Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de se-  
 gureta i salut  
 1 1,00 
 ______________________________________________________________  

 1,00 555,45 555,45 
 _________________  

 TOTAL CAPITOL 05 SEGURETAT I SALUT........................................................................................................................................  555,45 
 ________________ 

 TOTAL.....................................................................................................................................................................................................  55.548,53 



RESUM DE PRESSUPOST  

Pista esportiva Cal Jardiner                                      

CAPITOL RESUM EUROS %  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________  

_____________________________________________________________________________________________  
24 de noviembre de 2014  
 Pàgina 1  

01 PREPARACIÓ TERRENY............................................................................................................................................................................ 4.284,00 7,71 
02 JARDINERIA................................................................................................................................................................................................ 790,80 1,42 
03 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT.................................................................................................................................................................... 2.792,78 5,03 
04 INSTAL·LACIÓ SKATEPARK ...................................................................................................................................................................... 47.125,50 84,84 
05 SEGURETAT I SALUT................................................................................................................................................................................. 555,45 1,00 
 ______________________  

 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 55.548,53 
 13,00 % Despeses Generals .................................  7.221,31 
 6,00 % Benefici industrial ....................................  3.332,91 

 ____________________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 10.554,22 

                                                                                                                                                                                   TOTAL EXECUCIÓ I BENEFICI                  66.102,75                                             

 21,00 % I.V.A. ............................................................................................ 13.881,58 

 _________________________  

 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 79.984,33 

  

  

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de SETANTA-NOU MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS  

 Parets del Vallès, a 24 de novembre de 2014.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  
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