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MD Memòria descriptiva
MD 1. Identificació i objecte del projecte
Projecte:

PAVIMENTACIÓ I
CAMÍ DEL TALLAT

Tipus
d’intervenció:

Missió completa

Emplaçament:

Camí del Tallat - Montblanquet

Municipi:

25268 Vallbona de les Monges

Promotor:

Nom: Ajuntament Vallbona de les Monges
NIF: P2530000E
Adreça: carrer Prat de la Riba 3
25268 Vallbona de les monges

Arquitecte:

Nom: Joan Gangolells Feixas
Nº colꞏlegiat: 9826/4
Adreça: Comte Borrell 162, Pral. E
08015 Barcelona

CLAVEGUERAM

AL

A principis dels anys 90 es va urbanitzar el nucli de Montblanquet que depèn municipi de
Vallbona de les Monges. Va quedar fora de l’actuació l’àrea urbana d’uns 1650 m2,
situada al est del nucli a continuació d’aquest. Aquesta àrea té 3 habitatges construïts
respectivament el 1957, 1976 i 1990. El planejament vigent qualifica aquest sector de
urbà i permet un màxim de 5 habitatges.
Actualment aquest es l’únic sòl urbà del terme municipal de Vallbona que no disposa de
clavegueram ni de carrer pavimentat. El sanejament de les tres cases està resolt amb
fosa sèptica individual.

MD 2. Antecedents
MD 2.1 Requisits normatius
Tot l’àmbit de l’actuació es de domini públic, en el POUM vigent queda qualificat com a viari i els seus
límits quedant perfectament definits. Les alineacions d’aquest tram d’acord amb el POUM coincideixen
amb les alineacions que hi limiten.
La redacció del projecte donarà compliment a la normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal
que li sigui d’aplicació.

MD 2.2 Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic
El nucli de Montblanquet es troba a l’extrem sud del municipi de Vallbona de les Monges i l’accés
principal es la Carretera LV-2338 que toca el nucli històric per l’extrem nord-est. L’àmbit a pavimentar
està al altre costat de la LV-2338, mentre que la claveguera s’haurà de prolongar per carrer Major fins a
trobar la xarxa existent. L’àmbit d’actuació forma part integrament de l’espai públic.
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MD 3. Descripció del projecte
MD 3.1 Descripció general
El clavegueram ha de iniciar-se necessàriament al carrer Major a on finalitza l’actual. En concret es
proposa que sigui a uns tres metres més endavant del pou inicial, per tal de que el recorregut a l’alçada
del pou ja sigui més profund que les seves connexions. Aquest traçat ha de travessar la LV-2338 i
s’aprofitarà la rasa per en aquesta carretera per colꞏlocar diversos tubulars per a futurs serveis. En total,
aquest clavegueram discorrerà uns 75 metres per zona ja pavimentada, abans d’arribar al àmbit que
també es pavimenta.
La pavimentació serà amb aglomerat asfàltic amb una amplada de calçada de 4 metres. Per la ubicació
del lloc i per insuficiència del clavegueram interior del nucli no hi haurà imborals i el paviment tindrà una
pendent lateral del 2%.
S’ha detectat una insuficiència de la xarxa d’aigua potable i es farà també una nova canonada des del
punt a on localitzi aquesta xarxa al carrer Major

MD 3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística i relació de superfícies
Planejament: POUM de Vilagrassa, sistema Viari Urbà (clau 2U)
Superfície pavimentada: 324,4 m2
Longitud clavegueram: 120 m
L0ngitud canonada aigua: 94 m

MD 4 Requisits a complimentar per les característiques del espai
L’espai que es condiciona complirà les prestacions de funcionalitat i seguretat exigibles d’acord amb el
CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE i també donaran resposta a la resta de normativa
d’aplicació.

MD 4.1 Utilització. Prestacions
L’espai quedarà amb unes condicions que satisfan el requisit d’utilització establert a la LOE.

MD 4.2 Accessibilitat. Prestacions
Es d’aplicació el Decret 135/1995, la Ordre TMA/851/2021 i la Llei 13/2014 per tractar-se d’un espai
públic. S’aplica el DB SUA Seguretat d’utilització en els altres requeriments.

MD 4.3 Seguretat en cas d’Incendi. Prestacions
Quan hi hagi reformes a la xarxa d’aigua al interior del nucli es situarà un hidrant proper a l’encreuament
amb la LV-2338

MD 5 Descripció i requisits dels sistemes dels espais a condicionar
MD 5.1 Urbanització de l’espai
MD 5.1.1 Enderrocs, moviment de terres i pavimentació
Els únics enderrocs son els paviments per fer les rases per aigua i clavegueram al carrer Major i a
l’encreuament de la carreters LV-2338
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L’excavació del tram 1 garantirà una rasa de pendent no superior al 3%, la del tram 2 discorrerà arran de
la pavimentació actual, serà majoritàriament i a poca profunditat: La excavació del tram 3 inclou el carrer
que quedarà a la mateixa rasant final que l’actual traçat i les rases individualitzades (i en només una part
del tram) de l’aigua i clavegueram.
La reposició del paviment al carrer Major serà amb formigó amb acabats de textura semblant a l’actual i
respecten les alineacions de pedra actuals, previ reomplert i compactat de la rasa segons amidaments
La reposició del paviment al pas de la LV-2338 serà amb aglomerat asfàltic, previ reomplert i compactat
de la rasa segons amidaments.
El tram que es pavimenta tindrà una base de tot-ú artificial compactada al 98% i dues capes de 5 cm de
mescla bituminosa continua segons projecte, amb les corresponents regs d’imprimació i adherència. Tot
al carrer tindrà una pendent lateral del 2% cap el sòl no urbanitzable.

MD 5.1.2 Sanejament
Un pou de registre convencional al inici del nou traçat, un altre en el canvi de direcció al camí del Tallat i
un pou de ressalt desprès del pas sota carretera.
Claveguera de polietilè HDPE de 250 mm gins al pou de ressalt i de 200 mm d’aquest fins al final..
Connexió d’aquesta última amb les tres finques a les que dona servei
Cuneta de formigó de secció triangular de 80 x 33 cm al costat del tram del camí del Tallat ja pavimentat.

MD 5.1.3 Aigua
Substitució de les escomeses individuals a les tres cases des del carrer Major, per una nova canonada
de polietilé PE 100 de 400 mm amb els accessoris que calguin i una banda continua senyalitzadora.

MD 5.1.4 Altres
Disposició a la rasa sota la LV-2338 de dues canalitzacions de polietilè de doble capa de 160 mm
formigonades i banda continua de senyalització aptes per MT/BT.

MD 5.2. Seguretat i Salut i control de qualitat
El projecte executiu incorporarà l’Estudi de Seguretat i Salut i el criteris de control de qualitat. El
contractista adjudicatari elaborarà un Pla de Seguretat que serà aprovat per la Direcció Facultativa i
aportarà la justificació de l’obertura del centre de treball amb anterioritat al inici de les obres.
Per part de la Direcció d’Obra es portarà el control de qualitat dels materials mitjançant l’execució dels
assaigs i proves que es creguin oportunes i fins un import del 1% del pressupost d’execució material
aniran a compte del contractista. Abans del inici de les obres, el contractista presentarà un pla de
realització dels assaigs, per rebre el vist i plau de la Direcció d’Obra.

MD 5.3 Gestió de residus de construcció i demolició
Per la gestió dels residus es tindrà en compte l’establert en la legislació vigent, especialment la següent
normativa:
- Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus.
- Resolució de 17 de novembre de 1998, de publicació del catàleg europeu de residus.
- Decret de la Generalitat de Catalunya 201/1994, de 26 de juny, regulador dels enderrocs i d’altres
residus de la construcció.
- Decret de la Generalitat de Catalunya 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994,
de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
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Els residus especials seran gestionats per gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC),
que els tractaran o transportaran a dipòsit controlat. Pel que fa als residus no especials que no seran
reutilitzats, aquests seran transportats a dipòsit controlat.
El transport dels residus generats durant les obres que s’hagin de transportar a instalꞏlacions o destinacions
externes, ja siguin assimilables a urbans o residus propis de construcció, es realitzaran mitjançant
transportistes autoritzats, degudament inscrits al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya. Aquest
transport anirà a càrrec del contractista de l’obra.
Es proposa el següent abocador on dipositar els residus : Abocador Comarcal de Tàrrega.
En compliment dels decrets 201/1994 i 161/2001 la quantificació dels volums de residus a gestionar es la
següent:
3
VOLUM REAL (m )

MATERIAL
Terra
paviment

vegetal

VOLUM
(m3)

208,5

APARENT
250,2

PES (kg)
291,9

Es proposa la reutilització de les terres procedents d’excavació a la mateixa obra, i si no es possible,
reutilitzar-los en d’altres obres o en el seu defecte transportar-los a un dipòsit controlat. Per l’aportació de
terres serà necessari verificar la utilització de préstecs i canteres autoritzades per part del contractista
mitjançant el comprovant corresponent. Per la resta de residus s’haurà de verificar la presència d’olis,
combustibles, ciments i altres residus no gestionats adequadament.
De forma general s’ha de realitzar separació selectiva a l’obra segons residus inerts (aglomerants asfàltics i
barreges de terra i asfalt; cables, envasos i embalatges de vidre, plàstic o metalls; fibra i llana de vidre i de
roca; formigó; llots de perforació; llots de tall de productes minerals; maons, teules, materials ceràmics,
derivats del guix; paviments; plàstics; pols d'extintors; provetes de formigó; residus de construcció i demolició
sense substàncies tòxiques o perilloses; restes metàlꞏliques; terres, sorres, pedres; vidre), residus no
especials de la construcció (aerosols; draps de neteja bruts, roba bruta, adsorbents bruts; envasos i
embalatges de paper, cartró, fusta; fibrociment; papers i cartrons; productes de dragatges; residus de
construcció i demolició contaminats; restes de fustes, aglomerats, etc., no tractats a pressió amb substàncies
tòxiques; restes vegetals; terres contaminades per compostos orgànics (hidrocarburs) o inorgànics), residus
especials de la construcció (amiant; bateries; elements i materials de fixació: productes de soldadura; envasos
i embalatges bruts de residus especials o substàncies perilloses; equips de refrigeració que continguin
clorofluorocarburs (CFC); fluorescents, piles, llums de vapor de mercuri; fusta: laminada - encolada o tractada;
materials per a juntes: màstics a base de betums i amiants; olis hidràulics, lubricants, líquids de fre usat;
pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, àcids, bases, anticorrosius, desencrofants; pneumàtics
usats; residus especials en petites quantitats; restes d'hulla).
Per la gestió dels residus en l’obra el cap d’obra establirà zones o contenidors, clarament identificades,
d’emmagatzematge i abassegament de material, segons les necessitats i l’evolució dels treballs de l’obra,
intentant la mínima afecció visual de les zones d’abassegament i emmagatzematge, les mínimes emissions
de pols en les zones d’accés i de moviment de terres, i ubicant-les sempre dins els límits físics de l’obra, i no
afectaran a vies públiques, lleres de rius o costes, a excepció de que es disposi d’un permís exprés de
l’autoritat competent.

MD 5.4 Termini d’execució de les obres
Serà el que indiqui el Plec de clàusules administratives particulars
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MD 6 Pressupost
El pressupost d’execució material de l’obra descrita s’estima en 42.554,00€. El pressupost de contracte
amb IVA inclòs en 61.273,50€
El honoraris son 3.446,87€, i amb IVA inclòs 4.170,71€
El cost total de l’obra es de 65.444,21€
Barcelona, setembre de 2022

JOAN GANGOLELLS
FEIXAS /
num:9826-4

Firmado digitalmente por JOAN GANGOLELLS FEIXAS /
num:9826-4
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, st=Barcelona,
o=Col·legi d'Arquitectes de Catalunya / COAC / 0015,
ou=Col·legiat, title=Arquitecte, sn=GANGOLELLS
FEIXAS, givenName=JOAN, serialNumber=39301620W,
cn=JOAN GANGOLELLS FEIXAS / num:9826-4,
email=gangolells@coac.net
Fecha: 2022.09.16 12:56:19 +02'00'

Joan Gangolells Feixas
Arquitecte
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ANNEX 1: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
CONTINGUT DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
MEMÒRIA
1. OBJECTE DE L’ESTUDI
2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA I SITUACIÓ
3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
3.1. RISCOS PROFESSIONALS
3.2. RISCOS DE DANYS A TERCERS
4. PREVENCIÓ DE RISCS PROFESSIONALS
4.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS
4.2. PROTECCIONS COLꞏLECTIVES
4.3. FORMACIÓMEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
5. PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS
PLEC DE CONDICIONS
1. DISPOSICIONS LEGALS DEL PLEC
2. CONDICIONS GENERALS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
2.1. COMENÇAMENT DE LES OBRES
2.2. PROTECCIONS PERSONALS
2.3. PROTECCIONS COLꞏLECTIVES
2.4. NORMES DE SEGURETAT
2.4.1. Excavacions
2.4.2. Terraplens i desmunts
2.4.3. Fonaments superficials
2.4.4. Estructures de fàbrica i murs de contenció
3. SERVEI MÈDIC, RECONEIXEMENT I FARMACIOLA
4. SERVEIS TÈCNICS DE S. I S. FORMACIÓ DEL PERSONAL EN SEGURETAT I PRIMERS AUXILIS
5.
6.
7.
8.

1.

LOCALS DE SALUT I BENESTAR
PLA DE SEGURETAT I SALUT
LLIBRE D’INCIDÈNCIES
PARALITZACIÓ DELS TREBALLS

OBJECTE DE L’ESTUDI

La finalitat d'aquest Estudi de Seguretat i Salut és establir, en el marc del Reial Decret 1627/1997, norma
reglamentaria que estableix els mecanismes específics per a l’aplicació de la Llei 31/1995, de Prevención de
Riesgos Laborales, i del Reial Decret 39/1997 pel qual és va aprovar el “Reglamento de los Servicios de
Prevención”, les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a les obres objecte del present projecte.
L'objecte d'aquest estudi serà, doncs:
- Descriure els procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que s’hagin d’utilitzar o la utilització dels
quals pugui és preveure.
- La identificació dels riscs laborals que puguin ser evitats, indicant a tal efecte les mesures tècniques
necessàries per preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l'entorn, així com la
relació dels riscs laborals que no puguin eliminar-se en conformitat a allò assenyalat anteriorment,
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els
esmentats riscs.
- L'organització del treball de manera que el risc sigui mínim.
- Descriure els serveis sanitaris i comuns del quals deurà estar dotat el centre de treball de l’obra, en
funció del tipus d’activitat, de l’emplaçament de l’obra i/o del nombre de treballadors que vagin a
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2.

utilitzar-los.
Proporcionar als treballadors una informació adequada i comprensible de totes les mesures que hagin
d’adaptar-se respecte tot allò que és refereix a la seva seguretat i salut a l’obra.
Preveure els primers auxilis i evacuació dels ferits.

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA I SITUACIÓ

El present Estudi s'aplicarà a totes les obres necessàries per al Projecte d’Urbanització del carrer d’accés a la
zona d’equipaments, al terme municipal de Vilagrassa (Lleida). Aquestes obres inclouen:
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits de l’obra.
- El moviment de terres.
- La construcció del calaix i colꞏlocació de plaques prefabricades.
- Xarxa Clavegueram Separativa.
- Afermat i pavimentació.
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra.
3.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

3.1. RISCOS PROFESSIONALS
a) Moviment de terres
- Atrapament per màquines i vehicles.
- Arronsament per màquines i vehicles.
- Accidents de vehicles per excés de càrrega.
- Caigudes i bolcada de vehicles.
- Caigudes de personal a nivell.
- Caigudes de personal a diferent nivell.
- Caigudes de materials.
- Projeccions de partícules als ulls.
- Atrapament per esllavissades i despreniments.
- Explosions imprevistes.
- Explosió.
- Incendi.
- Electrocucions.
- Trencament de conduccions d'aigua, gas, electricitat, etc.
- Pols.
- Soroll.
b) Murs de contenció
- Caiguda de persones a diferent nivell.
- Caiguda de materials.
- Caiguda d'eines.
- Balanceig de càrregues.
- Contusions i torçades en peus i mans.
- Ferides punxents en peus i mans.
- Ferides per màquines talladores.
- Erosions i contusions en la manipulació de materials.
- Atrapament per màquines i vehicles.
- Projecció de partícules als ulls.
- Dermatitis.
- Cremades.
- Electrocucions.
- Soroll.
c) Sanejaments
- Atrapament per màquines i vehicles.
- Arronsament per màquines i vehicles.
- Caigudes de persones a nivell.
- Caigudes de persones a diferent nivell.
- Caigudes de materials.
- Caigudes d'eines.
- Projeccions de partícules als ulls.
- Atrapament per esllavissades i despreniments.
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- Erosions i contusions en la manipulació de materials.
- Contusions i torçades en peus i mans.
- Electrocucions.
- Trencaments de conduccions d'aigua, gas, electricitat, etc.
- Pols.
- Soroll.
d) En desenruna, càrrega, transport i abocat
- Atrapament.
- Caigudes del personal al mateix, o diferent nivell.
- Cops de, o contra objectes.
- Atropellaments i colꞏlisions.
- Caigudes de material.
- Pols.
e) Elèctrics
- Interferències en línies d'alta tensió subterrànies.
- Derivats de deficiències en màquines o instalꞏlacions.
g) Incendis
- En magatzems, instalꞏlacions, etc.
3.2. RISCOS DE DANYS A TERCERS
Els riscs de danys a tercers en l'execució dels treballs poden venir produïts per la circulació de terceres
persones alienes a l'obra una vegada iniciats els treballs.
S'impedirà l'accés a tercers, aliens a l'obra, per mitjà de barreres a tota la zona accessible a tercers, i és
senyalitzarà convenientment.
Es preveuran també les possibles interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat
que és realitzin a l’obra o a prop de la mateixa.
4.

PREVENCIÓ DE RISCS PROFESSIONALS

L'organització dels treballs es farà de forma tal que en tot moment la seguretat sigui la màxima possible.
Les condicions de treball han de ser higièniques i, en lo possible, confortables.
4.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS
Les proteccions individuals seran, com a mínim, les següents:
- Cascos per a tota persona que participa en l'obra, inclòs visitants.
- Botes de seguretat, classe III, per a tot el personal que manegui càrregues pesades.
- Guants d'ús general, de cuiro i antitall per al maneig de materials i objectes.
- Granotes o bussos, de color groc viu tenint-se en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons
conveni Colꞏlectiu de la província de Barcelona.
- Vestit d'aigua, molt especialment en els treballs que no poden suspendre's amb meteorologia
adversa, de color groc viu.
- Botes d'aigua homologades en les mateixes condicions que els vestits d'aigua i en treballs en sòls
enfangats o mullats.
- Ulleres contra impactes i antipols en totes les operacions que poden produir-se despreniments de
partícules.
- Cinturons de seguretat.
- Cinturons antivibratori.
- Màscara antipols.
- Filtres per a màscares.
- Protectors auditius.
- Armilla reflectants per al personal de protecció.
- Canelleres.
- Equip autònom de respiració.
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4.2. PROTECCIONS COLꞏLECTIVES
a) Senyalització general:
- Senyal de STOP en sortides de vehicles.
- Obligatori ús del casc, cinturó de seguretat, caiguda a diferent nivell, maquinària pesada en moviment,
càrregues suspeses, incendi i explosions.
- Entrada i sortida de vehicles.
- Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra, prohibit encendre foc, prohibit fumar i prohibit aparcar.
- Senyal informativa de localització de la farmaciola i de l'extintor.
- Cinta d’abalisament.
- Disc d'avís d'obra, limitació de velocitat.
b) Instalꞏlació elèctrica
- Conductor de protecció i pica o placa de posta de terra.
- Interruptors diferencials de 30 mA de sensibilitat per enllumenat i de 300 mA per força.
- Ilꞏluminació d'emergència.
c) Estesa i explanació:
- Per a l'accés del personal al tall s'utilitzaran escales independents de l'accés de vehicles.
- Barreres de contenció en vora de buidats. Per evitar la caiguda de vehicles, es disposaran barreres de
formigó prefabricat tipus New Jersey ,on indiqui la Direcció Facultativa.
- Barreres de tancament i protecció. S’utilitzaran barreres traslladables metàl•liques amb peu de
formigó de dos metres d’alçada com a mínim.
- Es senyalitzaran mitjançant cinta de balisament reflectant i senyals indicatives de riscs.
e) Estructura:
- Barana rígida en vora de llosa.
- Protectors de caigudes.
f) Instalꞏlacions:
- Vàlvules antiretrocés en mànegues.
- Carro portaampolles.
g) Protecció contra incendis i explosions:
- S'empraran extintors portàtils de pols ABC homologats segons CIP/82.
- S’empraran explosímetres per a detectar el possible risc d'explosió.
4.3. FORMACIÓ
Tot el personal deu rebre, al seu ingrés en l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscs que aquests
poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que hauran d’emprar.
Escollint al personal més qualificat, s'impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de forma que tots els
talls disposin d'algun socorrista.
De conformitat amb l’article 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, els contractistes i
subcontractistes deuran garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes les mesures que
hagin d’adoptar-se en allò que és refereix a la seguretat i salut a l’obra.
4.4. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
a) Farmaciola
Es disposarà d'una farmaciola contenint el material específic en l'Ordenança General de Seguretat e Higiene
en el Treball.
b) Assistència a accidentats
S'haurà d'informar a l'obra del desplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, Mútues Patronals,
Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) a on ha de traslladar-se als accidentats per al seu més ràpid i efectiu
tractament.
Es disposarà en l'obra i en lloc visible d'una llista de telèfons i direccions dels Centres assignats per
urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid i adequat transport dels possibles accidentats als
Centres d'Assistència.
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c) Reconeixement mèdic
Tot el personal que comenci a treballar en l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball.
5.

PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS

S'analitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç amb els carrers, prenent-se les adequades mesures de
seguretat que cada cas requereixi.
S'analitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint-se el pas a tota persona aliena a la mateixa, colꞏlocantse en el seu cas els tancaments necessaris.

PLEC DE CONDICIONS
1.

DISPOSICIONS LEGALS DEL PLEC

Essent tan varies i amplies les normes aplicables a la Seguretat i Salut en el Treball, en l'execució de l'obra
s'establiran els principis que segueixen. En cas de diferència o discrepància, predominarà la de major rang
jurídic sobre la de menor. En el mateix cas, a igualtat de rang jurídic predominarà la més moderna sobre la
més antiga.
Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen:
- "Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, 8-11-95)”.
- “Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997, 17-1-97)”
- "Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (R.D. 1627/1997, 24-1097) (B.O.E. 25-10-97 núm.256)”.
- "Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, de 10 de Marzo) (B.O.E. 14-3-1980)".
- "Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-1971) (B.O.E. 16-3-1971)".
- "Plan Nacional de Higiene i Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-1971)".
- "Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/1971, 11 de Marzo) (B.O.E. 16-3-1971)".
- "Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-1959) (B.O.E. 27-11-1959)".
- "Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. (Normas Técnicas
Reglamentarias MT) (O.M. 17-5-1979) (B.O.E. 29-5-1974)".
- "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (Decreto 2.413/1973, de 20 de Septiembre).
Instrucciones complementarias MI-BT (O.M. 31-10-1973)".
- "Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. 28-8-1970) (B.O.E. 5/7/8/9-91970)".
- "Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcción y Obras Públicas.
(O.M. 20-5-1952) (B.O.E. 15-6-1952)".
- "Normas UNE del Instituto Español de Normalización".
- "R.D. 1.403/1986 de 9 de Mayo. Normas sobre Señalización de Seguridad en los centros y locales de
trabajo. (B.O.E. de 8-7-1986)".
- "R.D. 1.495/1986 de 26 de Mayo. Reglamento de Seguridad en las máquinas. (B.O.E. de 21-7-1986)".
- Normas para Señalización de Obras de Carreteras. (O.M. 14-3-1960) (B.O.E. 23-3-1960)".
- "Reglamento de aparatos elevadores para obras. (O.M. 23-5-1977) (B.O.E. 14-5-1977)".
- Conveni Colꞏlectiu Provincial de la Construcció.
Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat, Salut i Medicina del Treball que puguin afectar als treballs
que es realitzin en l'obra.
- "Instrucción 8.3-I.C. Señalización de obras (Orden de 31-8-1987) (B.O.E. 18-9-1987)".
2.

CONDICIONS GENERALS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ

2.1. COMENÇAMENT DE LES OBRES
Haurà de senyalitzar-se en el Llibre d'Ordres oficial, la data de començament de l'obra, que quedarà ratificada
amb les signatures del Director d'Obra i del Cap d'Obra del Contractista.
El promotor deurà efectuar un Avís Previ, a l’Autoritat Laboral competent, abans del començament dels
treballs, segons recull l’article 18 del R.D. 1627/97, incloent el Pla de Seguretat i Salut al qual és refereix l’art.7
de l’esmentat R.D., i l’apartat 2.7 del present plec.
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L’avís previ és redactarà en conformitat a allò disposat a l’annex III de l’esmentat R.D. 1627/97, i deurà
exposar-se a l’obra de manera visible, actualitzant-se si fos necessari.
Així mateix i abans de començar les obres, han de supervisar-se les peces de vestir i els elements de
protecció individual o col•lectiva per veure si el seu estat de conservació i les seves condicions d'utilització són
òptimes. En cas contrari, es rebutjaran adquirint el Contractista altres de nous.
Tots els elements de protecció personal s'ajustaran a les normes d'homologació del Ministeri de Treball (O.M.
15-7-1974).
A més, i abans de començar les obres, l'àrea de treball ha de mantenir-se lliure d'obstacles i inclòs si han de
produir-se excavacions, regar-la lleugerament per evitar la producció de pols. Per la nit ha d’instalꞏlar-se una
ilꞏluminació suficient (de l'ordre de 120 lux en les zones de treball, i de 10 lux en la resta), quan s'exercitin
treballs nocturns. Quan no s'exercitin treballs durant la nit haurà de mantenir-se al menys una ilꞏluminació
mínima en el conjunt amb objecte de detectar possibles perills i per observar correctament totes les senyals
d'avís i protecció.
De no ésser així, han de senyalitzar-se tots els obstacles indicant clarament les seves característiques com la
tensió d'una línia elèctrica, la importància del tràfic en un carrer, etc. i instruir convenientment als seus
operaris. Especialment al personal que porta la màquina d'obra ha de tenir advertit el perill que representen
les línies elèctriques i que en cap cas podrà acostar-se amb cap element de les màquines a menys de dos
metres (2 m).
Tots els encreuaments subterranis, i molt especialment els d'energia elèctrica i els de gas, han de quedar
perfectament senyalitzats sense oblidar la seva cota de profunditat.
2.2. PROTECCIONS PERSONALS
Totes les peces de vestir de protecció individual dels operaris o elements de protecció col•lectiva tindran fixat
un període de vida útil, rebutjant-se al seu termini.
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les "Normas Técnicas Reglamentarias MT", d'homologació del
"Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-1974) (B.O.E. 29-5-1974)", sempre que existeixi Norma.
En els casos que no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions
respectives que se’ls demani pel que es demanarà al fabricant informe dels assaigs realitzats.
Quan per circumstàncies del treball es produeixi una deterioració més ràpida en una determinada peça de
vestir o equip, es reposarà aquesta, independentment de la duració prevista o data de lliurament.
Tota peça de vestir o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per el que va ser
concebut, per exemple per un accident, serà rebutjat i reposat al moment.
Aquelles peces de vestir que per el seu ús hagin adquirit més grandària o toleràncies de les admeses pel
fabricant, seran reposades immediatament.
Tota peça de vestir o equip de protecció individual, i tot element de protecció col•lectiva, estarà,
adequadament concebut i suficientment acabat pel seu ús i mai representarà un risc o dany en el mateix.
Es considera imprescindible l'ús dels útils de protecció indicats en l'apartat 1.4.1. de la Memòria.
2.3. PROTECCIONS COLꞏLECTIVES
L'àrea de treball ha de mantenir-se lliure d'obstacles, i el moviment del personal en l'obra ha de quedar
previst, establint itineraris obligatoris.
Es senyalitzaran les línies enterrades de comunicacions, telefòniques, de transport d'energia, etc., que poden
ser afectades durant els treballs de moviment de terres, establint les proteccions necessàries per respectarles.
Es senyalitzaran i protegiran les línies i conduccions aèries que poden ser afectades pels moviments de les
màquines i dels vehicles.
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S'hauran de senyalitzar i abalisar els accessos i recorreguts de vehicles, així com les voreres de les
excavacions.
Per la nit ha de instalꞏlar-se una ilꞏluminació suficient de l'ordre de cent vint (120) lux en les zones de treball i
de deu (10) lux en la resta. En els treballs de major definició s'empraran làmpades portàtils. En cas de fer-se
els treballs sense interrupció de la circulació, es tindrà molta cura d'emprar llum que no afecti als senyals de
tràfic ni a les pròpies de l'obra.
Les mesures de protecció de la zona o punts perillosos seran, entre altres, les següents:
- Baranes i barreres per a la protecció i limitació de zones perilloses. Tindran una alçada com a mínim
de noranta centímetres (90 cm) i estaran construïdes de tubs o rodons metàlꞏlics de rigidesa suficient.
- Senyals. Totes les senyals hauran de tenir les dimensions i colors reglamentats per la Unitat de
Transport i Circulació de l'Ajuntament del Vendrell.
- Bandes de separació en carrers de molt tràfic. Es colꞏlocaran amb peus drets metàlꞏlics ben encastats
en el terreny. La banda serà de plàstic de colors groc i negre en trossos d'uns deu centímetres (10
cm) de longitud. Podrà ser substituïda per cordes o verguerines metàlꞏliques amb penjats de colors
vius cada deu centímetres (10 cm). Em ambdós casos la resistència mínima o tracció serà de
cinquanta quilograms (50 Kg).
- Cons de separació en carrers. Es colꞏlocaran el suficientment pròxims per a delimitar en tot cas la
zona de treball o de perill.
- Els cables de subjecció de cinturons de seguretat i els seus ancoratges tindran suficient resistència
per suportar els esforços a que puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.
- Les plataformes del treball tindran com a mínim seixanta centímetres (60 cm) d'ampla i les situades a
més de dos metres (2m) del terra estaran dotades de baranes de noranta centímetres (90 cm)
d'alçada, llistó intermig i rodapeu.
- Les escales de mà hauran d'anar proveïdes de capçal antilliscant.
- Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb
garantia, la funció protectora per a la que estan previstes.
- Xarxes perimetrals. La protecció del risc de caiguda al buit per la vora perimetral es farà mitjançant la
utilització de pescants tipus forca, u altre sistema eficaç. L'extrem inferior de la xarxa s'ancorarà a
forquetes de ferro ancorades a l'estructura. La corda de seguretat serà com a mínim de 10 mm i els
mòduls de la xarxa lligats entre sí amb corda de poliamida com a mínim de 3 mm. Es protegirà el
desencofrat mitjançant xarxes de la mateixa qualitat, ancorades a l'estructura.
- Xarxes horitzontals. Es disposaran horitzontalment sota les cotes de treball en estructures mentre
existeixin els buits durant la construcció. Les seves característiques seran anàlogues a les xarxes de
muntatge tipus forca.
- Plataformes volades. Tindran la suficient resistència per a la càrrega que hagin de suportar, estaran
convenientment ancorades i dotades de baranes.
- Limitacions de moviments de grues. Quan les grues puguin tenir interferències entre elles mateixes,
es colꞏlocaran limitacions de gir i/o finals de càrrega que impedeixin automàticament el seu
funcionament, quan una grua intenti treballar en la zona d'interferència.
- Els extintors seran de pols polivalent, revisant-se periòdicament, complint les condicions
específicament senyalades en la normativa vigent, i molt especialment en la NBE/CPI-82.
- Totes les transmissions mecàniques hauran de quedar senyalades de forma eficient de manera que
s'evitin possibles accidents.
- Totes les eines han d'estar en bon estat d'ús, ajustant-se a la seva comesa.
- S'han de prohibir suplementar els mànecs de qualsevol eina per produir un par de força major i, en
aquest mateix sentit, s'ha de prohibir, també, els esmentats mànecs siguin accionats per dos
treballadors, excepte les claus de collar de tirafons.
Per evitar el perill de bolcada, cap vehicle anirà sobrecarregat, especialment els dedicats al moviment de
terres i tots els que han de circular per camins sinuosos.
Tota maquinària d'obra i vehicles de transport estarà pintada en colors vius i tindrà els equips de seguretat
reglamentaris en bones condicions de funcionament. Per un major control han de portar ben visibles plaques
a on s'especifiquin la tara i la càrrega màxima, el pes màxim per eix i la pressió sobre el terreny de la
maquinària que es mou sobre cadenes.
També s'evitarà l’excés de volum en la càrrega dels vehicles i la mala repartició.
Tots els vehicles de motor portaran correctament els dispositius de frenat, per al que es faran revisions molt
freqüents. També han de portar frens servits els vehicles remolcats.
La maquinària elèctrica que hagi d'utilitzar-se en forma fixa, o semifixa, tindrà els seus quadres d'escomesa a
la xarxa previstos de protecció contra sobrecàrrega, curt circuit i posada a terra.
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S'establiran reduccions de velocitat per a tot tipus de vehicles segons les característiques del treball. En la
molta circulació es col•locaran bandes d’abalisament d'obra en tota la longitud del tall.
Als voltants de les línies elèctriques no es treballarà amb maquinària a on la part més sortida pugui quedar, a
menys de dos metres (2 m) de la mateixa.
Han d'inspeccionar-se les zones a on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, embassaments,
regruix, etc. per si fos necessari prendre mesures de precaució, independentment de la seva correcció si
procedeix.
Es disposarà d'una quantitat suficient de tots els útils i peces de seguretat i de les reserves necessàries. Per
ser l'adjudicatari de l'obra ha de responsabilitzar-se de que els Subcontractistes disposin també d'aquests
elements i, en el seu cas, suplir les deficiències que pogués haver-hi.
Es considera imprescindible l'ús dels útils de protecció indicats en l'apartat 1.4.2. de la Memòria.
2.4. NORMES DE SEGURETAT
Seguidament es recullen, per a diverses unitat d'obra, els riscs que es deuen, com a mínim, disposar.
2.4.1.

Excavacions

Riscs més freqüents
Els riscs més freqüents d'aquesta unitat d'obra són:
- Desplaçaments i esllavissades del terreny.
- Atropellaments i cops de màquina.
- Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil.
- Caiguda de persones.
Mitjans de protecció
- Equips de protecció personal:
o Serà obligatori l'ús del casc.
o Sempre que les condicions de treball exigeixin altre elements de protecció, es dotarà als
treballadors dels mateixos.
- Proteccions colꞏlectives:
o En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
o A nivell del sòl s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de persones o
vehicles i es colꞏlocaran les senyals: Risc de caigudes a diferent nivell i maquinària pesada en
moviment.
o Els camins d'accés de vehicles a l'àrea de treball, seran independents dels accessos de
vianants.
o Quan necessàriament els accessos hagin d'ésser comuns es delimitaran els dels vianants per
mitja de barreres, voreres o mitjans equivalents.
Previsions inicials
Prèviament a la iniciació dels treballs, s'estudiaran les repercussions del buidat en les àrees adjacents i es
resoldran les possibles interferències amb canalitzacions de serveis ja existents.
Normes d'actuació durant els treballs
Els materials precisos per reforç i estrebat s'acoblaran en l'obra amb l'antelació suficient per a que l'avanç de
l'excavació sigui seguit immediatament per la colꞏlocació dels mateixos.
Els fronts de treball es sanejaran sempre que existeixin blocs despresos o zones inestables.
Els productes d'excavació que no es portin a l'abocador es colꞏlocaran a una distància de la vora de
l'excavació igual o superior a la meitat de la profunditat d'aquesta, excepte en el cas d'excavació en terreny
arenós en que aquesta distància serà, al menys, igual a la profunditat de l'excavació.
Sempre que un vehicle parat iniciï un moviment ho anunciarà amb una senyal acústica.
Les àrees de treball en les que l'avanç de l'excavació determini risc de caiguda d'altura, s'acotaran
degudament amb barana de 0.90 m. d'alçada sempre que es prevegi la circulació de persones o vehicles en
les immediacions.
Camí del Tallat - Montblanquet

15

Revisions
Diàriament es revisarà per personal capacitat l'estat d'apuntalaments i reforços.
Periòdicament es passarà revisió a la maquinària d'excavació i transport amb especial atenció a l'estat del
mecanisme de frenat, direcció, elevadors hidràulics, senyals acústiques i ilꞏluminació.
2.4.2.

Terraplens i desmunts

Riscs més freqüents
Els riscs específics d'aquesta unitat d'obra són:
- Desplaçaments i esllavissades del terreny.
- Atropellaments i cops de màquina.
- Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil.
- Caiguda de persones.
Mitjans de protecció
- Equips de protecció personal:
o Serà obligatori l'ús del casc.
o Sempre que les condicions de treball exigeixin altre elements de protecció, es dotarà als
treballadors dels mateixos.
- Proteccions col•lectives:
o En tot moment es mantindran les zones de treball netes, ordenades i suficientment
ilꞏluminades. Es regaran amb la freqüència precisa les àrees en que els treballs poden
produir polsegueres.
o Es senyalitzarà oportunament els accessos i recorreguts de vehicles.
o Quan sigui obligatori el tràfic rodat per zones de treball, aquestes es delimitaran
convenientment indicant-se els diferents perills amb les corresponents senyals de limitació de
velocitat i les senyals SNS-309: Riscs d'esllavissades, SNS-310: Perill maquinària pesada en
moviment, SNS-311: Riscs de caigudes a diferent nivell.
Normes d'actuació durant els treballs
Els moviments de vehicles i màquines seran regulats si fos precís per personal auxiliar que ajudarà a
conductors i maquinistes en la correcta execució de maniobres i impedirà la proximitat de persones alienes a
aquests treballs.
Es protegirà i senyalitzarà suficientment l'àrea ocupada per personal dedicat a tasques de presa de mostres o
a la realització d'assaigs "in situ".
Revisions
Periòdicament es passarà revisió a la maquinària d'excavació, compactació i transport amb especial atenció a
l'estat dels mecanismes de frenat, direcció, elevadors hidràulics, senyals acústiques i ilꞏluminació.
2.4.3.

Fonaments superficials

Riscs més freqüents
Els riscs específics d'aquesta unitat d'obra són:
- Ferides a la mà.
- Esllavissades i despreniments de terreny.
- Caiguda de personal.
- Atropellaments i cops de màquines.
- Cops amb eines de mà.
Mitjans de protecció
- Equips de protecció personal:
o Serà obligatori l'ús del casc.
o El personal que treballi en la posada en obra de formigó, utilitzarà ulleres, guants i botes de
goma.
o El personal que manipuli ferro d'armar es protegirà amb guants i espatlleres en el seu cas.
o Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als
treballadors dels mateixos.
- Proteccions colꞏlectives:
o En tot moment es mantindrà les zones de treball netes i ordenades.
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A nivell de sòl s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de persones o
vehicles i es colꞏlocarà la senyal " Risc de caigudes a diferent nivell".
En els accessos de vehicles a l'àrea de treball es colꞏlocarà la senyal "Perill indeterminat" i el
rètol "Sortida de camions".
Es posarà especial atenció a l'indicat en l'apartat 2.4.6.3. sobre el formigonat per mitjans
pneumàtics.

Previsions inicials
Abans d'iniciar els treballs es prendran les mesures necessàries per resoldre les possibles interferències en
conduccions de serveis, àrees o subterrànies.
Normes d'actuació durant els treballs
Els materials precisos per a reforços i estrebats en les zones excavades s'acopiaran en obra amb l'antelació
suficient per a que l'avanç de l'obertura de rasa i pous pugui ser seguit immediatament per la seva colꞏlocació.
Els productes d'excavació que no es portin a l'abocador, es dipositaran a una distància igual o superior a la
meitat de la profunditat d'aquesta, excepte en el cas d'excavació en terreny arenós en que aquesta distància
serà, al menys, igual a la profunditat de l'excavació.
Les àrees de treball en les que l'excavació de fonamentacions suposi riscs de caigudes d'altura, s'acotaran
amb barana de 0.90 m. d'alçada i rodapeu de 0.20 d'amplada, sempre que es prevegi circulació de persones
o vehicles en les immediacions.
Sempre que la profunditat de la fonamentació excavada sigui superior a 1.50 m., es colꞏlocaran escales que
tindran una amplada mínima de 0.50 m amb pendent no superior a 1:4.
Els laterals de l'excavació es sanejaran abans del descens del personal als mateixos, de pedres o qualsevol
altre material solt o inestable, utilitzant aquesta mesura a les immediacions de l'excavació, sempre que
s'observi elements solts que poguessin ser projectats o rodar al fons.
Sempre que el moviment de vehicles pugui suposar perill de projeccions o caiguda de pedres i altres materials
sobre el personal que treballa en las fonamentacions, es disposarà a 0.60 m. de la vora de aquestes, un
rodapeu de 0.20 m. d'alçada.
En l'apuntalament o reforços de les excavacions, es tindrà en compta la sobrecàrrega mòbil que pugui produir
sobre la vora d'aquestes, la circulació de vehicles o maquinària pesada.
Les maniobres d'aproximació de vehicles pesats a la vora de les excavacions seran dirigides per un auxiliar.
Sempre que no existeixin topalls fixes es colꞏlocaran socots a les rodes de darrere abans d'iniciar l'operació
de descàrrega.
Els materials retirats d'apuntalaments, reforços o encofrats s'apilaran fora de les zones de circulació i treball.
Les puntes sortints sobre fusta es trauran o doblegaran. Es senyalitzarà la zona amb la senyal SNS-207:
"Obligatori doblegar les puntes".
Els vibradors de formigó accionats per electricitat estaran dotats de presa de terra.
2.4.4.

Estructures de fàbrica i murs de contenció

Riscs més freqüents
Els riscs específics d'aquesta unitat d'obra són:
- Caiguda de persones.
- Caiguda de materials.
- Cops en extremitats.
Mitjans de protecció
- Equips de protecció personal:
o Serà obligatori l'ús d'un casc i guants.
o Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotaran als
treballadors dels mateixos.
-

Proteccions colꞏlectives:
o En tot moment es mantindran les zones de treball netes, ordenades i suficientment
ilꞏluminades.
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Les voreres i buits de tauler es protegiran amb baranes de 0.90 m. d'alçada i rodapeu de 0.20
m. d'alçada que sols es trauran immediatament abans de fer les baranes.
Sempre que resulti obligat treballar en nivells superposats es protegirà als treballadors situats
en nivells inferior amb xarxes, viseres o mitjans equivalents.
L'hissat de maons, blocs i en general material de mida reduïda, es farà en safates, galledes o
dispositius similars dotats de laterals fixats o abatuts.
L'accés als bastiments de més de 1.50 m. d'alçada, es farà per mitjà d'escales de mà
proveïdes de suports antilliscants i la seva longitud haurà de sobrepassar al menys 0.70 m. el
nivell del bastiment.
Sempre que sigui necessari muntar el bastiment immediat a un buit de la façana serà
obligatori utilitzar cinturó de seguretat per al que prèviament s'hauran fixat punts
d'enganxament, o alternativament es dotarà al bastiment de sòlides baranes.

Bastides
Han de disposar-se els bastides de manera que l'operari mai treballi per sobre de l'alçada de les espatlles.
Fins a 3 m. d'alçada podran utilitzar-se bastides de borriquetes fixes sense arriostraments.
Per damunt de 3 m. i fins a 6 m. màxima alçada permesa per aquest tipus de bastides, s'utilitzaran borriquetes
armades de bastidors mòbils estintolats.
Tots els taulons que formen la bastida, hauran d'estar subjectes a les borriquetes per llates, i no han de volar
més de 0.20 m.
L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0.60 m.
Es prohibirà recolzar les bastides en envans o piles acabades de fer, ni en qualsevol altre mitjà de suport
fortuït, que no sigui la borriqueta o cavalló sòlidament construït.
Normes d'actuació durant els treballs
La bastida es mantindrà en tot moment lliure de tot material que no sigui estrictament necessari.
L'aplec que sigui obligat mantenir damunt de la bastida, mantenint-se aquest en tot moment net de morter.
Revisions
Diàriament, abans d'iniciar el treball en les bastides es revisarà la seva estabilitat així com la subjecció dels
taulons del bastiment i escales d'accés.
2.4.5.

Estructures de formigó armat i en massa

Riscs més freqüents
Els riscs específics d'aquesta unitat d'obra són:
- Caiguda de persones.
- Cops i caigudes de materials.
- Ferides punxents en extremitats.
- Cops amb eines de mà.
Mitjans de protecció
- Equips de protecció personal:
o Serà obligatori l'ús del casc.
o En tots els treballs en altura en que no es disposi de protecció de baranes o dispositius
equivalents, s'usarà el cinturó de seguretat per al que obligatòriament s'hauran previst punts
fixes d'enganxament.
o El personal que manipuli ferro d'armar es protegirà amb guants i espatlleres en el seu casc.
o El personal encarregat de l'amassat i posada en obra del formigó, utilitzarà ulleres, guants i
botes de goma.
o Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als
treballadors dels mateixos.
- Proteccions colꞏlectives:
o En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
o Es colꞏlocaran baranes de 0.90 m. d'alçada i rodapeus de 0.20 m. en totes les voreres del
forjat i buits del mateix, o alternativament es disposaran xarxes u altres proteccions.
A
nivell del terra s’acotaran les àrees de treball i es col•locarà el senyal "Risc de caiguda
d'objectes".
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Normes d'actuació durant els treballs
S'habilitaran accessos suficients als diversos nivells de l'estructura amb escales o rampes, d'amplada mínima
de 0.60 m. dotades de baranes de 0.90 m. d'alçada i rodapeu de 0.20 m. Quan s'utilitzin escales de mà, la
seva amplada mínima serà de 0.50 m. i la seva pendent no serà superior a 1:4.
Sempre que sigui obligatori circular damunt els plànols de l'estructura, abans de construir el tauler o mentre
aquest no tingui consistència per suportar el pas de persones, es disposaran passarel•les de 0.60 m.
d'amplada mínima amb protecció de baranes de 0.90 m. d'alçada i rodapeu de 0.20 d'amplada.
S'evitarà la presència o pas de persones sota càrregues suspeses.
En l'abocament de formigó o en fase de treball en que es produeixin localitzacions de càrregues en punts de
l'estructura en construcció, es distribuiran convenientment aquestes, tenint en compte la resistència de
l'estructura.
En cas de transport pneumàtic de formigó es protegirà la seva sortida de la canonada amb una pantalla de
consistència suficient per evitar projeccions. No es permetrà que la mànega quedi solta durant el
desplaçament i formigonat dels elements.
En els treballs de desencofrat en que hi hagi perill de caiguda lliure de taulers i altres elements, es prendran
mesures per evitar aquestes caigudes i s'adoptarà la precaució complementària d'acotar les àrees que
poguessin ésser afectades per les mateixes.
Els materials procedents del desencofrat s'apilaran a una distància suficient de la zona de circulació i treball.
Les puntes sortides damunt la fusta es trauran o es doblegaran. En les àrees en que es desencofra o s'apila
la fusta es col•locarà el senyal "Obligatori doblegar les puntes".
Revisions
Hissat de càrregues
Diàriament el de la grua, abans d'iniciar el seu treball, revisarà tots els elements sotmesos a esforços.
Trimestralment, al menys, es farà una revisió a fons dels cables, cadenes, cordes, corrioles, frens i dels
controls i sistemes de comandament.
Periòdicament es revisaran les preses de terra amb especial atenció al bon estat de les connexions i suficient
grau d'humitat en la presa de terra.
En cas de transport pneumàtic o hidràulic de formigó es revisaran abans d'iniciar el treball les unions de
canonades i arriostraments amb especial atenció als colzes.
3.

SERVEI MÈDIC, RECONEIXEMENT I FARMACIOLA

El Contractista disposa de Servei Mèdic. Tots els operaris que treballin en l'obra hauran de passar un
reconeixement mèdic previ a la seva admissió.
La farmaciola es trobarà en un local net i adequat. Estarà senyalitzat convenientment la pròpia farmaciola, així
com una senyalització en el exterior per indicar el seu accés. La farmaciola es trobarà tancada, però no sota
clau o cadenat per no dificultar l'accés al seu material en cas d'urgència. La persona que l'atengui
habitualment, a més dels coneixements mínims precisos i la seva pràctica, estarà preparada, en cas
d'accident, per redactar un part de farmaciola que, posteriorment, amb més dades, servirà per redactar el part
intern de l'empresa i, ulteriorment, si fos precís, com a base per la redacció del part oficial d'accident.
En qualsevol cas, el contingut mínim i mitjans amb que deu comptar la farmaciola serà el previst en la Circular
nº 27 de Novembre de 1974, sobre farmacioles d'empreses.
La persona habitualment encarregada del seu ús reposarà, immediatament, el material utilitzat.
Independentment d'això, es revisarà mensualment la farmaciola, reposant o substituint tot el que fos precís.
Es complirà amplament l'Article 43 de la "Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Orden
Ministerial (Trabajo)" de 9 de Març de 1971.
4.

SERVEIS TÈCNICS DE S. I S. FORMACIÓ DEL PERSONAL EN SEGURETAT I PRIMERS AUXILIS
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L'empresa constructora disposarà d'assessorament tècnic en Seguretat i Salut.
Tots els operaris han de rebre, al ingressar en l'obra, una exposició detallada dels mètodes de treball i dels
riscs que pogués comportar, juntament amb les mesures de previsió, prevenció i protecció que hauran
d'emprar.
Per tot això, s'impartiran a tots els operaris un total de cinc (5) hores lectives de Seguretat i Salut en el treball.
En aquestes hores, a més de les Normes i Senyals de Seguretat, se'ls ensenyarà la utilització de les
proteccions colꞏlectives, i l'ús i atenció de les individuals de l'operari.
Els operaris seran àmpliament informats de les mesures de seguretat, personals i colꞏlectives, que han
d'establir-se en el tall a que estiguin adscrits, així com en els adjacents.
Cada vegada que un operari canviï de tall o activitat es reiterarà l'operació anterior.
S'elegiran els operaris més idonis, als que impartiran cursets especials de socorrisme i primers auxilis,
formant-se monitors de seguretat o socorristes.
Les missions específiques del monitor de seguretat seran les que segueixen: Intervenir ràpidament i eficaç en
totes aquelles ocasions que es produeixi un accident, sostraient, en primer lloc, el company ferit del perill,
prestant-li l'atenció necessària, realitzant la cura d'urgència i transportant-lo en les millors condicions al Centre
Mèdic o vehicle per poder arribar-hi. El monitor de seguretat tindrà preparació per redactar un primer part
d'accident com ja es va indicar al tractar de l'apartat referent a la farmaciola.
Els talls de treball es distribuiran talment que tots disposin d'un monitor de seguretat o socorrista.
En cartells degudament senyalitzats i millor encara, si fos possible, per mitjà de cartons individuals repartits a
cada operari, es recordaran i indicaran les instruccions a seguir en cas d'accident. Primer, aplicar els primers
auxilis i segon, avisar als Serveis Mèdics, i comunicar-ho a la línia de poder corresponent de l'empresa i, en
tercer lloc, acudir a demanar l'assistència sanitària més pròxima.
Pel compliment d'aquesta tercera etapa, en els cartells o en els cartons individuals repartits, degudament
senyalitzats, es trobaran les dades que segueixen. Junt al seu telèfon, direcció del Centre Mèdic més pròxim,
Servei Propi, Mútua Patronal, Hospital o Ambulatori. També amb el telèfon o telèfons, els serveis més pròxims
d'ambulàncies i taxis. S'indicarà que, quan es decideixi l'evacuació o trasllat a un Centre Hospitalari, haurà
d'advertir-se telefònicament al Centre de la imminent arribada de l'accidentat.
En els treballs allunyats dels Centres Mèdics es disposarà d'un vehicle, en tot moment, pel trasllat urgent dels
accidentats.
5.

LOCALS DE SALUT I BENESTAR

Es disposarà de vestuari, serveis higiènics pels operaris, dotats com segueix:
La superfície mínima comuna de vestuaris i lavabos serà, al menys, de 2 metres quadrats per cada operari i
l'alçada mínima serà de 2.30 metres.
El vestuari estarà provist de bancs o seients i taquilles individuals, amb clau, per guardar la roba i el calçat.
Els serveis disposaran d'un lavabo amb aigua corrent, proveït de sabó per cada deu empleats o fracció
d'aquesta xifra i d'un mirall de dimensions adequades.
Es dotaran els serveis de assecadors d'aire calent o tovalloles de paper, existint, en aquest últim cas,
recipients adequats per dipositar les usades.
Al realitzar treballs marcadament bruts, es facilitaran els mitjans especials de neteja.
Existiran inodors amb descàrrega automàtica d'aigua corrent i paper higiènic. Existint, al menys, un inodor per
cada vint-i-cinc homes o fracció d'aquesta xifra. Els serveis no tindran comunicació directa amb el vestuari.
Les dimensions mínimes de les cabines seran d'1 metre per 1.20 metres de superfície i 2.30 metres d'alçada.
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Les portes impediran totalment la visibilitat des de l'exterior i estaran proveïdes de tancament interior i d'un
penjador.
Els inodors i urinaris s’instalꞏlaran i conservaran en les degudes condicions de desinfecció, desodorització i
supressió d'emanacions.
S’instalꞏlarà una dutxa d'aigua freda i calenta per cada deu treballadors o fracció d'aquesta xifra.
Les dutxes estaran aïllades, tancades en compartiments individuals, amb portes dotades de tanca interior i els
seus corresponents penja-robes.
S’instalꞏlaran com a mínim una dutxa amb aigua calenta per cada deu operaris que treballin en els colꞏlectors
de sanejament que estiguin o hagin estat en servei.
Els sòls, parets i sostres dels serveis, dutxes i vestuaris seran continus, llisos i impermeables, realitzats amb
materials sintètics preferiblement, en tons clars, i aquests materials permetran el rentat amb líquids
desinfectants o antisèptics amb la freqüència necessària.
Tots els elements, tal com aixetes, desguassos i telèfons de les dutxes, estaran sempre en perfecte estat de
funcionament i les taquilles i bancs aptes per a la seva utilització.
Els vestuaris i dutxes disposaran de calefacció.
Per la neteja i conservació d'aquests locals en les condicions demanades, es disposarà d'un treballador amb
la dedicació necessària.
6.

PLA DE SEGURETAT I SALUT

En conformitat a l’article 7 del R.D. 1627/97, el Contractista estarà obligat a redactar un Pla de Seguretat i
Salut, al qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions incloses a l’estudi o estudi
bàsic, en funció dels seus mitjans i mètodes d'execució. Els amidaments, qualitats i valoracions recollides al
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut, poden ser modificades o substituïdes per alternatives proposades
pel contractista, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que la qual cosa no suposi
disminució de l’import total, ni dels nivells de protecció continguts a l’estudi. Als plans de seguretat i salut
elaborats en aplicació de l’estudi de seguretat i salut, les propostes de mesures alternatives de prevenció
inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que com ja s’ha dit, no podrà implicar cap disminució de
l’import total.
Aquest Pla serà aprovat pel Coordinador en Matèria de Seguretat i Salut (o per la Direcció Facultativa de
l'Obra de no ser necessària la figura del coordinador), el qual controlarà la seva aplicació pràctica. En el cas
d’obres de les Administracions publiques, el pla, amb el corresponent informe del coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l’execució de l’obra (o en el seu cas la direcció facultativa), s’elevarà per a la seva
aprovació a l’Administració publica que hagi adjudicat l’obra.
El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d’execució de l’obra, de
l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin aparèixer durant l’obra, però
sempre amb l’aprovació expressa del coordinador en seguretat i salut.
Després de la seva aprovació, romandrà a l’obra una còpia del pla de seguretat i salut i de les seves possibles
modificacions, a la disposició permanent de la direcció facultativa. Altre còpia s'entregarà al Comitè de
Seguretat i Higiene i, en el seu defecte, als representants dels treballadors. Serà document d'obligada
presentació davant l'autoritat laboral encarregada de concedir l'obertura del centre de treball, i estarà també a
disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i del Tècnics dels Gabinets Tècnics Provincials de
Seguretat i Higiene per a la realització de les seves funcions. El Pla de Seguretat i Salut romandrà a
disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en
matèria de seguretat i salut de les Administracions publiques competents.
Les obligacions dels contractistes i subcontractistes estan recollides a l’article 11 del R.D. 1627/97 sobre
seguretat i salut en les obres de construcció. En particular seran responsables de l’execució correcta de les
mesures preventives fixades al pla de seguretat i salut, tant pel seu personal com dels treballadors autònoms
per ells contractats.
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A més els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de
l’incompliment de les mesures previstes al pla, en els termes de l’apartat 2 del article 42 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

7.

LLIBRE D’INCIDÈNCIES

A cada centre de treball existirà, amb la finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre
d'incidències, amb fulles per duplicat, habilitat a l’efecte.
El llibre d’incidències, que deurà mantenir-se sempre a l’obra, romandrà en poder del coordinador en matèria
de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en
poder de la direcció facultativa. A l’esmentat llibre tindran accés la direcció facultativa de l’obra, els
contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones u òrgans amb
responsabilitats en matèria de prevenció a les empreses que intervinguin a l’obra, els representants dels
treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut al treball de les
Administracions publiques competents, els quals podran fer anotacions al mateix, relacionades amb els fins
que al llibre se li reconeixen al primer paràgraf.
Efectuada una anotació al llibre d’incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut, o la direcció
facultativa al seu cas, estaran obligats a remetre, dins del termini de vint-i-quatre hores, una copia a la
Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província a la qual es realitza l’obra. Igualment deuran notificar-se
les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest.

8.

PARALITZACIÓ DELS TREBALLS

Sense perjudici d’allò previst als apartats 2 i 3 de l’article 21 i a l’article 44 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, quan el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o qualsevol altra
persona integrada a la direcció facultativa observés incompliment de les mesures de seguretat i salut, avisarà
al contractista d’això, deixant constància de tal incompliment al llibre d’incidències, quedant facultat per, en
circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, disposar la paralització de
les treballades, o en el seu cas, de la totalitat de l’obra. Aquell qui hagués ordenat la paralització deurà donar
compte als efectes oportuns a la Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent, als contractistes i, en el
seu cas, als subcontractistes afectats per la paralització, així com als representants dels treballadors
d’aquests.
Així mateix, allò disposat en aquest apartat s’entén sense perjudici de la normativa sobre contractes de les
Administracions publiques relatives al compliment de terminis i suspensió d’obres.
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES

Capítol Preliminar: Disposicions Generals
Naturalesa i objecte del Plec General
Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte.
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat
exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de
l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com
les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra.
Documentació del Contracte d'Obra
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves
especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix.
2. El Plec de Condicions particulars.
3. El present Plec General de Condicions.
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols,
medicions i pressupost).
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les
seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida
a escala.

Capítol I: Condicions Facultatives
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques
L'Arquitecte Director
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director:
a) Comprovar l'adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del sòl.
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es
produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta.
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la
seva especialitat.
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció.
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra.
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D.
314/1979, de 19 de gener.
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres.
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor.
d) Comprovar les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta
execució.
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció.
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra segons les
freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar
la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li,
en tot cas,les ordres oportunes;si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte.
g) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions valorades i a la liquidació final de
l'obra.
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra.
El Constructor
Article 5.- Correspon al Constructor:
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal.lacions provisionals i mitjans
auxiliars de l'obra.
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contemplades a
l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra..
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra.
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.
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e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i
rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin
amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la seva comesa.
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista
Verificació dels documents del projecte
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la
comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents.
Pla de Seguretat i Salut
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de
Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en
cas de no ser necessària la designació de coordinador.
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre que a
la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.
Els contractistes i subcontractistes seràn responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i salut,
relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes
i subcontractistes respondràn solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
Oficina a l'obra
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre i consultar els
plànols.
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en
el seu cas, redacti l'Arquitecte.
- La Llicència d'obres.
- El Llibre d'Ordres i Assistències.
- El Pla de Seguretat i Salut.
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j)
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a
qualsevol hora de la jornada.
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el cas de
no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa.
Representació del Contractista
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap
de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la
Contracta.
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del
Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos.
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim,
i el temps de dedicació compromesa.
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs,
facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència.
Presència del Constructor en l'obra
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i
acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica
dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions.
Treballs no estipulats expressament
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no es
trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi
l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució.
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint consentiment
exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en
més d'un 10 per 100.
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i
instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies
subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte.
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Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament
del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol.licités.
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte.
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció Facultativa, solament
podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs
de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap
reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual
podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni
demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions.
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es puguin
interrompre ni perturbar la marxa dels treballs.
Faltes del personal
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o
pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació.
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò
estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars
Camins i accessos
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament o vallat.
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora.
Replanteig
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a base
d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat
prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest
tràmit.
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma
necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència,
l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels
treballs al menys amb tres dies d'anticipació.
Ordre dels treballs
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per circumstàncies
d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar.
Facilitat per a altres Contractistes
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per a la
realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les
compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres
conceptes. En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.
Ampliació del projecte per causes imprevisyes o de força major
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran
segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats,
apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.
Prórroga per causa de força major
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de
suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la
Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix
l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per
l'esmentada causa sol.licita.
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Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com a causa la carència de
plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol.licitat per escrit no se li hagués proporcionat.
Condicions generals d'execució dels treballs
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les
ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al
Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11.
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Obres ocultes
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal
que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el
tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran
documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions.
Treballs defectuosos
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars d'índole
tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i
defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col.locats
sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs
hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte.
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que
els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un
cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i
reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta.
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de
l'obra, que ho resoldrà.
Vicis ocults
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres
executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per
reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a
compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat.
Dels materials i dels aparells. La seva procedència
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en
els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada.
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista
completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i
idoneïtat de cadascun.
Presentació de mostres
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra.
Materials no utilitzables
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de
les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra.
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant
prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.
Materials i aparells defectuosos
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació
que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu
objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les
condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la
Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa
de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.
Despeses ocasionades per proves i assaigs
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin directament
a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya)
Neteja de les obres
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Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer
les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra
ofereixi bon aspecte.
Obres sense prescripcions
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades explicitament
en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció
Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció.

Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes

De les recepcions provisionals
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat de
convenir la data per a l'acte de recepció provisional.
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà
també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats
especialitzades.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta
data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses.
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per resoldre
els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció
provisional de l'obra.
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança.
Documentació final d'obra
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut disposats per la
legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret
515/1989, de 21 d'abril.
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva,
amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte
amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança.
Termini de garantia
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou
mesos.
Conservació de les obres rebudes provisionalment
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del
Contractista.
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del propietari i
les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta.
De la recepció definitiva
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que
la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la
conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció.
Prórroga del termini de garantia
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció definitiva
s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin
dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions
Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en
condicions de ser recomençada per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i
treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció.
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Capítol II: Condicions Econòmiques

Epígraf 1: Principi general
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva
correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes.
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a l'acompliment
puntual de les seves obligacions de pagament.

Epígraf 2: Fiances
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli:
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53).
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció.
Fiança provisional
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de
l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un
tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta.
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la
subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu
import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les
formes especificades en l'apartat anterior.
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de trenta
dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament
o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf.
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per
prendre part en la subhasta.
Execució de treballs amb càrrec a la fiança
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades,
l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració,
abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la
fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció.
De la seva devolució en general
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus
deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes...
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui
retornada la part proporcional de la fiança.

Epígraf 3: Dels preus
Composició dels preus unitaris
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses generals i
el benefici industrial.
Es consideran costos directes:
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra.
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva
execució.
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal.lació
utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats.
Es consideraran costos indirectes:
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers,
laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses,
es xifraran en un percentatge dels costos directes.
Es consideraran despeses generals:
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Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un
percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix
entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)
Benefici industrial
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.
Preu d'Execució material
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el
Benefici Industrial.
Preu de Contracta
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu.
Preus de contracta. Import de contracta
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el
que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de
Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un
altre de diferent.
Preus contradictoris
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en
alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en el
termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins del
quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat.
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext
d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les
obres (amb referència a Facultatives).
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus o de la forma de medir les
unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de
Condicions particulars.
De la revisió dels preus contractats
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de les
unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de
Contracte.
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fòrmula establerta en
el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100.
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta.

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

Epígraf 4: Obres per administració
Administració
Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament el
propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor.
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:
a) Obres per administració directa.
b) Obres per administració delegada o indirecta.
Obres per administració directa
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que pot
ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra,
adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè
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el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és
un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble
personalitat de Propietat i Contractista.
Obres per administració delegada o indirecta
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per
comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents:
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels treballs
convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació,
l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui
necessaris per regular la realització dels treballs convinguts.
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars
que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per això del
Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor.
Liquidació d'obres per administració
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat
s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les
presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents
conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats
materials en l'obra.
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades en
l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats,
capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant
el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin.
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs.
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el Constructor,
ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari.
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si
no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de
seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici
Industrial del mateix.
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari mensualment
segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, valorant-la d'acord
amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari
contractualment.

Normes per a l'adquisició dels materials i aparells
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició dels
materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a
l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los.
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el Constructor,
que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals
admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions
precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director.
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda facultat
per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria
abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord
pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge.
Responsabilitats del constructor
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius que
poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres
persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a
l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes
en aquest article.
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre també
dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior.

Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs
Formes diferents d'abonament de les obres
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Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi
preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així:
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa
efectuada per l'adjudicatari.
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre d'unitats
executades.
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles,
s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte,
els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats.
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord amb les
ordres de l'Arquitecte-Director.
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" determina.
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.
Relacions valorades i certificacions
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en l'obra,
formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat
l'Aparellador.
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica, superficial,
lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present
a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres
accessòries i especials, etc.
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents
de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció
d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o
reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les
reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el
Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals".
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres executades.
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert.
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100)
del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta.
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i entregues
a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni
aprovació ni recepció de les obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte-Director ho
exigís, les certificacions s'extendran a l'origen.
Millores d'obres lliurament executades
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o de mides més
grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans
qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de
l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb
estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs
pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen:
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació del
preu establert.
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels
similars contractats.
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el cas
que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al
Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració,
valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució
convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de
Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver estat
contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de
pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta.
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import total que, en
el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.
Pagaments
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.
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L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals
es verificaran els pagaments.
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es procedirà
així:
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu
temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i
abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin
inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims.
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant
aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats.
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no
s'abonarà per aquests treballs res al Contractista.

Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs contractats, per cada
dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.
Demora dels pagaments
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a
més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de
temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació.
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el
Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats,
sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra
contractada o adjudicada.
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el Contractista
no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost
corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte.

Epígraf 7: Varis
Millores i augments d'obra. Casos contraris
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o que
millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte.
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser que
l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin per
escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes
millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports
de les unitats d'obra contractades.
Unitats d'obra defectuoses pero acceptables
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest
determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte
el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat
termini.
Assegurança de les obres
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció definitiva;
la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la
Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es
construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels
treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest
import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè
el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una
indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció
equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre,
que seran tassats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director.
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu,
s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra.
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de contractar-los, en
coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions.
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Conservació de l'obra
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici no
hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que
calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la
Contracta.
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a deixar-ho
desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi.
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més
eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar.
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint en la
forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques".
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi
materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en
estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores
fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò previst en
el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança.
Barcelona, setembre de 2022
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NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ
general
 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme
(DOGC 29/2/2012)
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme
(DOGC 5/8/2010)
 Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme
(DOGC 24/7/2006)
 Código Técnico de la Edificación
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos
(BOE 28/03/2006)


RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio
en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II

(BOE 17/12/2004)
 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)
 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres
arquitectòniques urbanístiques –BAU-)
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)
 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais
públics urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007)


Llei 9/2003, de mobilitat
(DOGC 27/6/2003)

vialitat
 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras.
(BOE 12/12/2003)
 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de
firmes”, de la Instrucción de carreteras.
(BOE 12/12/2003)
 Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”
(BOE 2/02/2000)
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 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC
“Drenaje superficial”
(BOE 23/05/1990)


UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,
marcado, control de calidad.

 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras” (BOE 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente).
ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002)
Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE
 Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)
Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010)

genèric d’instal·lacions urbanes
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques
que han de complir les proteccions a instalꞏlar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que
discorren pel subsòl.
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica
l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)
 Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona.
(BOP 22/05/1991)
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de colꞏlocació i càlcul

xarxes de proveïment d’aigua potable
 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic.
(BOE 6/6/2003)
 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de
Catalunya
(DOGC 21/11/2003)
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua i el consumo humano
(BOE 21/02/2003)
 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
aguas.
(BOE 24/07/01)
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 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.
(DOGC 22/07/99)
 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)
 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”
 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors

xarxes de sanejament
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament
(DOGC 29/05/2003)
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament
de les aigües residuals urbanes.
(BOE 20/12/1995)
 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE 23/09/1986)

xarxes de distribució d’energia elèctrica
General

 Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico
(BOE 28/11/1997)
 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución
comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica.
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001)
Baixa Tensió

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
(BOE núm. 224 18/09/2002)
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa
relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007)
NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió
NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió
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Enllumenat públic

 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y
sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
(BOE 19/11/2008)
 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient
(DOGC 12/06/2001)
 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT09 Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE 18/09/2002)
 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

.
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PAVIMENTACIÓ I CLAVEGUERAM AL CAMÍ DEL TALLAT
MONTBLANQUET
AJUNTAMENT DE VALLBONA DE LES MONGES

AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Data: 14/09/22
01
01

P214W-FEMB
Num.
1

m

Text

Pàg.:

PRESSUPOST 21649
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Tipus

carrer

[C]

[D]

35,000

2,000

[E]

[F]

P214W-FEMG
Num.
1

m

Text

70,000

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Tipus

carretera

[C]

[D]

15,000

2,000

[E]

[F]

P2146-DJ4M
Num.
1

m2

Text

30,000

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics
Tipus

carrer

[C]

[D]

35,000

0,600

[E]

[F]

P2146-DJ35
Num.
1

m2

Text

21,000

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
Tipus

carretera

[C]

[D]

15,000

1,200

[E]

[F]

P221B-EL8D
Num.

m3

Text

18,000

Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

tram 1 claveguera

50,000

0,600

2,200

66,000 C#*D#*E#*F#

2

tram 1 aigua

22,000

0,300

0,800

5,280 C#*D#*E#*F#

3

tram 1 tubs reserva

15,000

0,400

1,000

6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL Fórmula

18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

21,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

70,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

P221B-EL71
Num.

m3

Text

1

77,280

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

tram 3 claveguera

50,000

0,600

1,000

30,000 C#*D#*E#*F#

2

tram3 aigua

50,000

0,300

0,800

12,000 C#*D#*E#*F#

Camí del Tallat - Montblanquet

38

EUR

PAVIMENTACIÓ I CLAVEGUERAM AL CAMÍ DEL TALLAT
MONTBLANQUET
AJUNTAMENT DE VALLBONA DE LES MONGES

AMIDAMENTS

Data: 14/09/22

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
7

P221B-EL8U
Num.

m3

Text

42,000

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa),
realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

tram 2 claveguera

22,000

0,600

1,300

17,160 C#*D#*E#*F#

2

tram 2 aigua

22,000

0,300

0,800

5,280 C#*D#*E#*F#

P2214-AYNM
Num.
1

m3

Text

22,440

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió
Tipus

tram 1 carrer

2

[C]

[D]

[E]

[F]

81,000

4,000

0,350

113,400 C#*D#*E#*F#

4,000

5,000

0,350

7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
9

P2241-52SN
Num.

m2

Text

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
[C]

[D]

1

81,000

4,000

324,000 C#*D#*E#*F#

2

4,000

5,000

20,000 C#*D#*E#*F#

P2255-DPIP
Num.

Tipus

[E]

[F]

m3

Text

1

claveguera

2

aigua

P2255-DPGM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
Tipus

Num.
1

m3

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

claveguera

3

120,000

0,600

0,400

28,800 C#*D#*E#*F#

70,000

0,300

0,300

6,300 C#*D#*E#*F#
35,100

[C]

[D]

[E]

50,000

1,600

0,600

48,000 C#*D#*E#*F#

22,000

0,600

0,600

7,920 C#*D#*E#*F#

[F]

TOTAL Fórmula

50,000

0,600

0,600

18,000 C#*D#*E#*F#

4

aigua

94,000

0,300

0,400

11,280 C#*D#*E#*F#

5

altres sota carretera

15,000

0,450

0,800

5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
12

TOTAL Fórmula

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
Tipus

2

TOTAL Fórmula

344,000

TOTAL AMIDAMENT
11

TOTAL Fórmula

120,400

TOTAL AMIDAMENT
10

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
8

P2R5-DT1B

m3

2

90,600

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Camí del Tallat - Montblanquet

39

EUR

PAVIMENTACIÓ I CLAVEGUERAM AL CAMÍ DEL TALLAT
MONTBLANQUET
AJUNTAMENT DE VALLBONA DE LES MONGES

AMIDAMENTS
Num.

Data: 14/09/22

Text

Tipus

[C]

[D]

21,000

2,000
0,150

[E]

Pàg.:
[F]

formigó

2

asfalt

18,000

3

rebaix

120,400

120,400 C#*D#*E#*F#

4

roca excavada

22,400

22,400 C#*D#*E#*F#

5

terres ssobrant excavació

21,000

21,000 C#*D#*E#*F#

42,000 C#*D#*E#*F#
2,700 C#*D#*E#*F#

F2RA73G0

m3

208,500

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

1

01
02

P938-DFU8
Num.
1

m3

Text

3

208,500

PRESSUPOST 21649
PAVIMENTS

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Tipus

carrer

2

acabat rases

4

[C]

[D]

[E]

[F]

81,000

4,000

0,250

81,000 C#*D#*E#*F#

4,000

5,000

0,250

5,000 C#*D#*E#*F#

50,000

0,600

0,250

7,500 C#*D#*E#*F#

15,000

0,600

0,250

2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

P9GG-4YQY
Num.
1

m3

Text

Paviment de formigó sense additius HA-30 / B / 20 / IIIa + E de consistència tova, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic
Tipus

carrer

P9Z3-DP6L
Num.

m2

Text

[C]

[D]

[E]

36,000

0,600

0,180

[F]

[C]

[D]

35,000

0,600

[E]

3,888 C#*D#*E#*F#

P945RTYF

ud

P9H5-JVG3

t

[F]

TOTAL Fórmula

21,000

Tall de paviment,, formació de les alineacions depedresinicial i acabats amb la textura aproximada actual
AMIDAMENT DIRECTE

5

3,888

21,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
Tipus

1

TOTAL Fórmula

95,750

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
13

3

1,000

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia, plàstic reciclat MR6 i granulat granític, estesa i compactada
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AMIDAMENTS
Num.

Text

1
2

Data: 14/09/22
Tipus

Pàg.:

[C]

[D]

[E]

[F]

rasa

15,000

1,200

0,050

2,400

2,160 C#*D#*E#*F#

carrer

81,000

4,000

0,050

2,400

38,880 C#*D#*E#*F#

4,000

5,000

0,050

2,400

2,400 C#*D#*E#*F#

3

TOTAL AMIDAMENT
6

P9H5-ILNJ

t

P9L1-E97Z
Num.

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit, plàstic reciclat MR6 i granulat granític, estesa i
compactada

m2

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

1

81,000

4,000

324,000 C#*D#*E#*F#

2

4,000

5,000

20,000 C#*D#*E#*F#

3

15,000

1,200

18,000 C#*D#*E#*F#

P9L1-E97S

m2

Obra
Capítol

01
03

PD73-F1MB

m

PD73-F1MJ

m

PD01-JC07

u

PD5EEEEE

m

362,000

70,000

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
50,000

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya formigó en
massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 15 cm
de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm, de
gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i
tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre
AMIDAMENT DIRECTE

4

362,000

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE
3

TOTAL Fórmula

PRESSUPOST 21649
SANEJAMENT I ALTRES INSTAL·LACIONS

AMIDAMENT DIRECTE
2

[F]

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2
AMIDAMENT DIRECTE

1

43,440

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

TOTAL AMIDAMENT
8

TOTAL Fórmula

43,440

AMIDAMENT DIRECTE
7

4

3,000

Cuneta de secció triangular de 80 cm d'ample i 33 cm de profunditat, de formigó de 15 cm d'espessor
AMIDAMENT DIRECTE
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AMIDAMENTS
5

PFB3-DVZ4

Data: 14/09/22

m

PN12-DPRF

u

8

9

PDG0-CTGQ

PFRTKKEED

PFGGGYUI

m

PFGGT678B

ud

AMIDAMENT DIRECTE

32,000

AMIDAMENT DIRECTE

3,000

Connexió de servei de Clavegueram

ud

Connexió a xarxa d'aigua actual, nou pericó de registre, buidat previ de la instal·lació, proves de pressió i
estanqueitat de la nova instal·lació i la connexió a la xarxa. tot instal·lat i connectat

ud

PDK3-DP0L

u

FB4EDRTG

m

Obra
Capítol

1

2

SEGURETAT

1

1

1,000

Banda continua de plastic de colr de 30cm

01
04

CONTROL

3,000

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre
llit de sorra
AMIDAMENT DIRECTE

12

1,000

Connexió de servei d'aigua (collarí, tram de canonada, i connexió individual
AMIDAMENT DIRECTE

11

1,000

Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior,
de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 1 circuit de Baixa Tensió i 1 de reserva, situats en calçada,
reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de
PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

AMIDAMENT DIRECTE
10

94,000

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
AMIDAMENT DIRECTE

7

5

Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa
AMIDAMENT DIRECTE

6

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

94,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

PRESSUPOST 21649
QUALITAT I SEGURETAT I SALUT

control de qualitat

Seguretat i salut
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 14/09/22

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
15.088,03
Capítol

01.02

PAVIMENTS

14.042,15

Capítol

01.03

SANEJAMENT I ALTRES INSTAL·LACIONS

12.423,82

Capítol

01.04

QUALITAT I SEGURETAT I SALUT

Obra

01

Pressupost 21649

1.000,00
42.554,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
42.554,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost 21649
42.554,00
42.554,00

Camí del Tallat - Montblanquet

43 euros

PAVIMENTACIÓ I CLAVEGUERAM AL CAMÍ DEL TALLAT
MONTBLANQUET
AJUNTAMENT DE VALLBONA DE LES MONGES

PRESSUPOST

Data: 14/09/22

Obra

01

Pressupost 21649

Capítol

01

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Pàg.:

1

1 P214W-FEMB m

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 6)

9,19

70,000

643,30

2 P214W-FEMG m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 7)

6,25

30,000

187,50

3 P2146-DJ4M

m2

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària
fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics (P - 5)

14,11

21,000

296,31

4 P2146-DJ35

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics (P - 4)

13,20

18,000

237,60

5 P221B-EL8D

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 10)

9,16

77,280

707,88

6 P221B-EL71

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 9)

8,51

42,000

357,42

7 P221B-EL8U

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió (P - 11)

77,97

22,440

1.749,65

8 P2214-AYNM

m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 8)

4,57

120,400

550,23

9 P2241-52SN

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 12)

1,58

344,000

543,52

10 P2255-DPIP

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant (P - 14)

29,63

35,100

1.040,01

11 P2255-DPGM

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 13)

13,68

90,600

1.239,41

12 P2R5-DT1B

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 15)

13,71

208,500

2.858,54

13 F2RA73G0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 2)

22,43

208,500

4.676,66

TOTAL

Capítol

01.01

15.088,03

Obra

01

Pressupost 21649

Capítol

02

PAVIMENTS

1 P938-DFU8

m3

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 16)

30,38

95,750

2.908,89

2 P9GG-4YQY

m3

Paviment de formigó sense additius HA-30 / B / 20 / IIIa + E de
consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic (P
- 18)

130,29

3,888

506,57
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Pàg.:

2

3 P9Z3-DP6L

m2

Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 23)

7,06

21,000

148,26

4 P945RTYF

ud

Tall de paviment,, formació de les alineacions depedresinicial i acabats
amb la textura aproximada actual (P - 17)

300,00

1,000

300,00

5 P9H5-JVG3

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia, plàstic reciclat MR6 i granulat
granític, estesa i compactada (P - 20)

111,83

43,440

4.857,90

6 P9H5-ILNJ

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit, plàstic reciclat MR6 i granulat granític, estesa i
compactada (P - 19)

113,98

43,440

4.951,29

7 P9L1-E97Z

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 22)

0,51

362,000

184,62

8 P9L1-E97S

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 21)

0,51

362,000

184,62

TOTAL

Capítol

01.02

14.042,15

Obra

01

Pressupost 21649

Capítol

03

SANEJAMENT I ALTRES INSTAL·LACIONS

1 PD73-F1MB

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 26)

17,29

70,000

1.210,30

2 PD73-F1MJ

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 27)

20,59

50,000

1.029,50

3 PD01-JC07

u

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària,
amb solera amb mitja canya formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6 de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de
diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre (P - 24)

1.745,15

3,000

5.235,45

4 PD5EEEEE

m

Cuneta de secció triangular de 80 cm d'ample i 33 cm de profunditat,
de formigó de 15 cm d'espessor (P - 25)

50,00

23,000

1.150,00

5 PFB3-DVZ4

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 30)

18,08

94,000

1.699,52

6 PN12-DPRF

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 34)

95,87

1,000

95,87

7 PDG0-CTGQ

m

Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble
capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, amb 2 tubs per a 1 circuit de Baixa Tensió i 1 de reserva,
situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la
generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE,
situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part

23,70

32,000

758,40

Camí del Tallat - Montblanquet

45

EUR

PAVIMENTACIÓ I CLAVEGUERAM AL CAMÍ DEL TALLAT
MONTBLANQUET
AJUNTAMENT DE VALLBONA DE LES MONGES

PRESSUPOST

Data: 14/09/22

Pàg.:

3

proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 28)
8 PFRTKKEED

ud

Connexió de servei de Clavegueram (P - 33)

120,00

3,000

360,00

9 PFGGGYUI

ud

Connexió a xarxa d'aigua actual, nou pericó de registre, buidat previ
de la instal·lació, proves de pressió i estanqueitat de la nova
instal·lació i la connexió a la xarxa. tot instal·lat i connectat (P - 31)

227,75

1,000

227,75

10 PFGGT678B

ud

Connexió de servei d'aigua (collarí, tram de canonada, i connexió
individual (P - 32)

160,00

3,000

480,00

11 PDK3-DP0L

u

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat de 290x140x100
mm, sobre llit de sorra (P - 29)

83,03

1,000

83,03

12 FB4EDRTG

m

Banda continua de plastic de colr de 30cm (P - 3)

1,00

94,000

94,00

TOTAL

Capítol

01.03

12.423,82

Obra

01

Pressupost 21649

Capítol

04

QUALITAT I SEGURETAT I SALUT

1 CONTROL

1

control de qualitat (P - 1)

400,00

1,000

400,00

2 SEGURETAT

1

Seguretat i salut (P - 35)

600,00

1,000

600,00

TOTAL

Capítol

01.04

1.000,00

Camí del Tallat - Montblanquet

46

EUR

PAVIMENTACIÓ I CLAVEGUERAM AL CAMÍ DEL TALLAT
MONTBLANQUET
AJUNTAMENT DE VALLBONA DE LES MONGES

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ...........................................................................

42.554,00

13 % Despeses Generals SOBRE 42.554,00......................................................................

5.532,02

6 % Benefici industrial SOBRE 42.554,00............................................................................

2.553,24

Subtotal

50.639,26

21 % IVA SOBRE 50.639,26.................................................................................................

10.634,24

€

61.273,50

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

1

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( SEIXANTA-UN MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS )

HONORARIS
Projecte
Direcció
Suma
IVA 21%
Total

1.787,27€
1.659,60€
3.446,87€
723,84€
4.170,71€

TOTAL PRESSUPOST: 61.273,50 + 4.170,71 = 65.444,21€
Barcelona, setembre de 2022
Joan Gangolells Feixas
Arquitecte
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