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1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

En data de febrer del 2016 l’excel·lentíssim Ajuntament de Vilamalla va encarregar la 

redacció d’una memòria valorada per tal de definir les obres necessàries per “La 

pavimentació de la llera de la riera del CM3-A. ”. 

 

En data de 30 de maig de 2016, L’ Agencia Catalana de l’Aigua autoritza el present 

projecte fixant un seguit de modificacions que es tenen que dur a terme. (Veure annex 

núm. 2), 

 

2. OBJECTE 

El present projecte té per objecte definir i valorar les obres que cal executar per tal 

d’adequar la llera de la riera que creua el sector CM-3 A. Per tal de fer una correcta 

adequació, es realitzarà una excavació del terreny natural, per desprès realitzà una capa 

de base amb pedra d’escullera i finalment una capa d’acabat de formigó. Segons plànols 

adjunts. 

 

3. DADES URBANÍSTIQUES 

Aquest document s’adapta al planejament urbanístic vigent al municipi. 

 

4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

El tram de la riera que es preveu pavimentar-ne la llera té una longitud aproximada de 

925 ml ( segons imatge adjunta en l’informe de l’ACA) per una amplada mitja de 3,00 ml. 

 

Les obres que es tindran que realitzar consisteixen: 

- Excavació del terreny natural de la llera de la riera d’uns 50cm, inclòs càrrega i 

transport de les terres fora de l’obra. 

- Replè d’una capa de base de pedra d’escullera de 35cm de gruix, inclòs l’estesa i 

compactat. 

- Execució d’una capa d’acabat de formigó HA-25/B/20/IIa de 15 cm de gruix, 

reforçat amb una malla de 20x20 Ø6. 

- A l’hora d’executar aquestes actuacions, es realitzarà una pendent del 2% a banda 

i banda de la llera per tal de crear un punt baix al mig d’aquesta per facilitar la 

concentració de les aigües baixes. 

 

5. PROGRAMA DE TREBALLS 

Per a un programa d’obres executades en una sola fase, es considera suficient un termini 

de UN (1) mes per  la realització d’aquests treballs, tal i com es justifica a l’annex 

corresponent mitjançat un diagrama de barres. 

 

6. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Els preus s’han elaborat d’acord a la normativa vigent i amb la justificació corresponent 

de mà d’obra, materials i maquinària, tal com s’indica a l’annex corresponent. 
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El contractista no tindrà dret a Revisió de Preus tret que li sigui d’aplicació el que 

preveuen els articles 77 i 82 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector 

Públic. 

 

7. CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ 

Segons la LLEI 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, per contractar 

amb les administracions publiques l’import base de licitació ha de ser igual o superior a 

350.000 €. En el cas que ens ocupa no es supera aquest import, així doncs no és 

necessari facilitar la classificació del contractista. 

 

8. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

En aquest projecte no es té previst expropiar cap terreny. 

 

9. CONTROL DE QUALITAT 

El Director de les obres realitzarà un Pla de Control de Qualitat on es fixaran els assaigs 

que es considerin necessaris d’acord amb el que disposa el Decret 375/88, de 1 de 

setembre de 1988 publicat en el DOG amb data 28/12/88 i desenvolupat en l'Ordre de 13 

de setembre de 1989, essent el seu import inferior a l’1% del pressupost d’execució 

material, segons disposa el Reial Decret 136/60, de 3 de febrer, de la Presidència del 

Govern. 

Per tant, aquest import es considera inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals 

de l’obra. 

 

10. SEGURETAT I SALUT 

S’ha redactat un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, d’acord amb el que disposa el Reial 

Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i 

salut a les obres de construcció. Segons la normativa vigent el cost de les mesures 

preventives es considera inclòs dins de cadascun dels Preus Unitaris. 

 

11. NORMATIVA APLICABLE 

Es fa constar explícitament que aquest projecte compleix tota la normativa vigent que 

afecten les obres a realitzar. La normativa vigent d’obligat compliment per a l’execució 

de totes i cadascuna de les unitats d’obra contemplades en aquest projecte s’especifica 

en el Plec de condicions tècniques particulars. 

La normativa, instruccions i disposicions d’obligat compliment aplicables per aquesta 

obra són: 

- PG-3/75. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes aprobada por O.M. de 6 de febrero de 1976; i posteriors modificacions. 

- “Recomanacions tècniques per als estudi d ’inundabilitat d’àmbit local”, ACA març 

de 2003. 
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- “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb 

l’espai fluvial”, ACA juny de 2006. 

- “Prescripciones Técnicas para el Diseño de Pasos de Fauna y Vallados 

Perimetrales”, Ministerio de Medio Ambiente, 2006. 

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d’Octubre pel qual s’estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

- Decret 375/88, pel qual s’estableixen els criteris bàsics per al desenvolupament 

del projecte de Control de Qualitat materials. 

- REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició, i el DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió 

de residus de la construcció i enderrocs. 

 

12. PRESSUPOST 

El pressupost d’execució material resultant de les obres definides ascendeix a la 

quantitat de SEIXANTA–QUATRE MIL DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB DOS 

CÈNTIMS D’EURO # 64.234,02 €# 

Aplicant el 13% en concepte de despeses generals i el 6% en concepte de benefici 

industrial, i sobre la suma anterior el 21% corresponent a l’IVA, en resulta el pressupost 

d’execució per contracte que ascendeix a la quantitat de NORANTA-DOS MIL QUATRE-

CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO # 92.490,56 €# 

 

13. CARÀCTER DE L’OBRA 

En acompliment de l'últim paràgraf de l'Article 64 del Reglament de Contractació de 

l'Estat, es manifesta que el present Projecte es tracta d'una obra completa, en el sentit 

exigit en l'Article 58 de l'esmentat Reglament, donat que l'obra projectada comprèn tots i 

cadascun dels elements necessaris per a la utilització de l'obra, i per això és susceptible 

d'ésser lliurada a l'ús públic. 

 

14. CONCLUSIONS 

Amb tot el que s’exposa a la present memòria i a la resta de documents del projecte que 

s’acompanyen, es considera que l’obra ha quedat prou definida tant en el seu aspecte 

constructiu com econòmic per a la seva aprovació i posterior contractació, per tant es 

transmet a l’autoritat per iniciar el corresponent expedient administratiu. 

 

 

Vilamalla, juny de 2016 

 

Jaume Corominas Blanch 

Arquitecte assessor municipal
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Annex núm. 1: Estudi geològic 

 



INFORME GEOLÒGIC 

 

El present annex té per objecte la definició dels trets geològics i geotècnics que 

caracteritzen el traçat de la zona que es defineix en el present projecte. 

 

L’estudi geològic es recolza en un reconeixement de superfície i en la consulta de la 

cartografia geològica i geotècnica existent de la zona.  

 

La zona on es situa el projecte és el municipi de Vilamalla, que d’acord amb el Mapa 

Geotècnic General de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya (E:200.000), és la zona de 

Figueres fulla 10-3/25, que es tracta d’una àrea estable i de relleu suau, amb lloms 

d’escassa elevació, només interromput per la llera del riu Manol. Són terrenys cohesius 

amb intercalacions granulars, ocasionalment conglomeràtiques, amb freqüents canvis 

laterals, assentaments mitjos a baixos i capacitat portant de mitja a alta. 

 

- Mapa de formacions superficials i substrat: El substrat estarà format per Lutites, marges, 

gresos, conglomerats i bretxes. 

 

- Mapa de característiques hidrològiques: La zona en qüestió es defineix com a zona de 

drenatge superficial reduït, ja que la xarxa fluvial secundaria no està molt marcada; el 

drenatge és simplement acceptable, influenciat per l’escàs relleu topogràfic. Es preveu 

que el nivell freàtic estigui a profunditats de cimentació. 

 

- Mapa de característiques geotècniques: És una zona amb capacitat de carga mitjana a 

alta i assentaments mitjos a baixos, amb probable aparició d’aigua a nivell de 

fonamentació. 

 

A partir de la informació geològica despresa, la zona està formada principalment per 

materials del Neògen, del Miocè superior com gresos i conglomerats. Aquest tipus de 

materials es poden considerar fàcilment ripables, amb excavació mecànica de pales i 

material lleuger. 

 

Per al dimensionament del ferm hom ha considerat que el material situat a cota 

d’esplanació presenta un CBR entre 11 i 20, el que ens situa en una esplanada de 

categoria E2. 

 



Les subrasants en materials del Neògen d’aquest tipus solen presentar una capacitat 

portant suficient, encara que són previsibles algunes variacions d’aquesta degudes a la 

presència d’acumulacions argiloses. En aquelles zones on els assaigs de laboratori 

indiquin la presència de materials poc compactes, serà necessari recompactar 

prèviament les capes fluixes detectades fins una densitat corresponent al 95% de l’assaig 

Pròctor, i a la construcció d’una capa de 15 cm. de material sel.leccionat amb el que 

s’assolirà el CBR previst. 
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Ciutadans, 11 
17004 Girona 
Tel. 972 21 38 12 
Fax 972 21 37 27 
NIF Q 0801031 F 
www.gencat.cat/aca 

 
 

 

 

 

RESOLUCIÓ 
 
Peticionari: AJUNTAMENT DE VILAMALLA  
Objecte de l'expedient: PAVIMENTACIÓ D'UN TRAM DE LA LLERA DE LA RIERA 
REGATIM AL SECTOR INDUSTRIAL CM3, SUBSECTOR A DE VILAMALLA  
 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
En l'expedient s'han dut a terme les següents actuacions 
 

1. En data 25 de març de 2009, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va autoritzar les 
obres d’urbanització del sector CM-3 subsector A, segons les determinacions 
gràfiques del “Projecte d’urbanització  Polígon industrial CM3 subsector A (Text 
refós)”, subscrit per l’enginyer industrial Àngel Mateos Yagüez en data febrer de 
2005, i l’Annex al projecte subscrit per l’enginyer de camins Jordi Quera Miró en data 
juliol de 2008 (Ref.:UDPH2008004860). 

2. En data 19 de maig de 2015, l’Ajuntament de Vilamalla sol·licita autorització per les 
obres de pavimentació d’un tram de la llera d’un torrent sense nom, en el terme 
municipal de Vilamalla (Alt Empordà). Aporta, junt a la sol·licitud, un informe, subscrit 
per l’arquitecte tècnica municipal , Sra. Sílvia Pimentel i Salazar el maig de 2015, i un 
reportatge fotogràfic. 

3. En data 27 de maig de 2015, s’emet comunicat de terminis de resolució de 
l’expedient. 
 

4. Amb data 12 de maig de 2016, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) emet informe en 
el sentit de:  

 
“Denegar les obres de pavimentació d’un tram de la llera d’un torrent sense 
nom, en el terme municipal de Vilamalla (Alt Empordà), ja que, tot i que 
l’actuació projectada milloraria sensiblement les condicions de desguàs de 
l’escorrentia superficial dels terrenys urbanitzats, les dimensions de la llera del 
rec, en bon estat de manteniment, haurien de ser suficients per encabir la 
riuada equivalent a 100 anys de període de retorn, ateses les determinacions 
de la resolució de data 25 de març de 2009, (Ref.:UDPH2008004860), en la 
que s’atenia les prescripcions de l’informe de data 14 de novembre de 2002 
(ref. UDPH2002000119). D’altra banda, la documentació aportada no demostra 
que les inundacions ocorregudes el 30 de novembre de 2014 tinguin una 
relació directa amb la manca de pavimentació del llit del rec”.  
en el qual obre tràmit d’audiència a l’expedient. 
 
 
 
 
 
 

Expedient: UDPH2015002027 
Procediment: Autorització d'obres en zona de DPH 
Assumpte:  Resolució d’autorització d’obres en domini públic   
Document: 5702058 

*5702058* 
 



 

Pàgina 2 de 5 

 
5. Amb data 20 de maig de 2016, l’Ajuntament de Vilamalla realitza al·legacions a 

l’informe emès per l’A.C.A., dintre del tràmit d’audiència obert, en el qual aporta un 
informe subscrit per l’enginyer de Camins Sr. Robert Mas i Santana, el maig de 2016. 
Entre les quals es fa esment a que:  
 

- El projecte que va servir de base als càlculs hidrològic-hidràulics realitzats per 
emetre l’autorització de 25 de març de 2009 preveu el recobriment amb pedra 
d’escullera de tota la secció del rec.  

- Constructivament i hidràulica és més aconsellable l’alternativa de construir 
una llosa de formigó armat que establir un fons de llera d’escullera, ja que 
afecta en una mesura molt menor als talussos ja executats.  

 
6. En data 30 de maig de 2016, el tècnic adscrit a la Unitat de Gestió del Medi de la 

Demarcació Territorial de Girona, emet informe que és favorable a la sol·licitud i fixa 
les condicions en què es pot autoritzar. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer. La matèria objecte de l'expedient és competència de la Generalitat de Catalunya, 

d'acord amb el que estableix l'article 117 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, 
aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, i el Reial Decret 2646/1985, de 
27 de desembre,  sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a 
la Generalitat de Catalunya en matèria d'obres hidràuliques. 

 
Segon. L’Agència Catalana de l’Aigua és l’entitat de dret públic competent per resoldre 

aquest expedient d'acord amb allò que disposen els articles 7.1 i 8 del Decret 
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació 
en matèria d’aigües de Catalunya, i l’article 5.1 dels Estatuts de l’Agència Catalana 
de l’Aigua aprovats pel Decret 86/2009 de 2 de juny. Correspon a la direcció de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, entre d’altres, l’atorgament de les concessions i de 
les autoritzacions relatives a l’aprofitament i ús del domini públic hidràulic en 
general, d’acord amb el que disposen els articles 9.4 i 11.11 del Decret legislatiu 
3/2003, abans esmentat, i l’article 17 dels Estatuts de l’Agència Catalana de 
l’Aigua.  

 
Tercer. En la tramitació de l’expedient s’han observat les formalitats i requisits que preveu 

la legislació vigent, Text refós de la Llei d’Aigües (RDL 1/2001,  de 20 de juliol), 
reglament del domini públic hidràulic (Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril), 
reglament de l’administració pública de l’aigua i de la planificació hidrològica (Reial 
Decret 927/1988, de 29 de juliol), Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’administració de la Generalitat de Catalunya ( 
derogada parcialment per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya), la Llei 26/2010 de 3 
d’agost de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del  procediment administratiu comú. 

 
En conseqüència, amb els antecedents de fet i fonaments de dret que s'han exposat i no 
existint noves consideracions a apreciar en la Resolució d'aquest expedient 
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RESOLC,  
 
A.- Estimar parcialment les al·legacions formulades per l’Ajuntament de Vilamalla en el 
tràmit d’audiència obert per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) respecte de l’informe de 12 
de maig de 2016. 

B.- Autoritzar la continuació de les obres d’urbanització del sector CM-3 subsector A, segons 
les determinacions gràfiques del “Projecte d’urbanització  Polígon industrial CM3 subsector 
A (Text refós)”, subscrit per l’enginyer industrial Àngel Mateos Yagüez en data febrer de 
2005, i l’Annex al projecte subscrit per l’enginyer de camins Jordi Quera Miró en data juliol 
de 2006 (Ref.: UDPH2006000497 i UDPH2008004860), consistents en la pavimentació d’un 
tram de la llera d’un torrent sense nom afluent pel marge esquerre del rec del Regatim, situat 
just aigües amunt de la confluència, en el sector industrial CM3 subsector A, al nord-est del 
nucli urbà de Vilamalla, en el terme municipal de Vilamalla (Alt Empordà), d’acord amb les 
determinacions de la documentació aportada i les CONDICIONS PARTICULARS  següents: 

1. L’actuació es limitarà a un tram de 830,00m de longitud i 3,00-5,00m d’amplada en el 
fons de la llera. 
 

 

 

2. En tot cas s’assegurarà que la secció de desguàs no serà inferior a l’establerta en la 
resolució de 25 de març de 2009. 
 

3. Els treballs s’efectuaran en sec, derivant seqüencialment el corrent d’aigua fora de la 
zona dels treballs mitjançant l’establiment de cordons de graves o d’un by-pass, per 
tal d’evitar l’enterboliment de l’aigua per l’arrossegament dels sediments. 
 

4. En cap cas s’excavarà per sota de la cota natural de la llera, determinada per la 
solera de les obres de pas dels vials del polígon. 
 

5. En cap cas s’afectarà l’estabilitat de les estructures d’endegament. 
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6. La llosa de la base de la llera serà de formigó armat i d’un gruix no inferior a 0,15m. 
La secció estructural de la solera estarà formada, a més de l’estructura projectada, 
per una base de pedra d’escullera de 0,35m de gruix mínim i  tindrà un punt baix al 
mig de la llera per tal de facilitar la concentració  de les aigües baixes. 
 

7. Es tindrà especial cura en la col·locació de formigó per tal d’evitar danys al medi per 
l’arrossegament per l’aigua de l’abeurada de ciment. Es prendran mesures per tal 
d’evitar l’arrossegament de materials per les aigües i es tindrà especial cura per que 
no puguin arribar al corrent d’aigua productes contaminants, com olis, grasses,  
combustible, etc. de la maquinaria i els camions utilitzats en els treballs. 
 

8. Tots els elements que entrin amb contacte amb l’aigua o els exemplars a rescatar o 
sacrificar, s’han de tractar abans d’iniciar i un cop acabades les operacions, per tal 
d’evitar la propagació de paràsits, patògens, propàguls o larves d’espècies invasores. 
 

9. Es prohibeix la instal·lació de maquinària permanent a la llera. Un cop finalitzada 
l’actuació es procedirà al sanejament i neteja de l’àrea de treball.  
 

10. En tota la zona d’actuació, es mantindrà la rasant general de la llera sense produir 
esglaons ni sots. 

 

11. Caldrà assegurar que la fauna (principalment la fauna íctica) tingui en tot moment 
una via d’escapada respecte dels punts d’execució de les obres.  

 

12. Es prohibeix expressament l’escatat de la vegetació i la utilització del foc com a 
mètode de neteja directa de la vegetació de ribera. 

 
13. Les restes de l’actuació seran transportades fora de la zona inundable en episodis de 

riades i es gestionaran d’acord amb el  que preveu el Decret 64/1995, de 7 de març, 
pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals o seran portades a 
un punt d’abocament autoritzat. 

 

14. Els treballs que afectin a possibles zones de cria de l’avifauna, es realitzaran fora de 
l’època de nidificació de l’avifauna, comprès entre el 15 de març i el 31 de juliol.  

 

15. Els treballs i la utilització d’accessos a les zones de treball que afectin bens i drets de 
titularitat privada estan condicionats a l’autorització del  propietari. 
 

16. El termini de vigència de l’autorització per a l’execució de les obres serà de SIS 
MESOS, a  comptar a partir de la present resolució, exhaurit el qual, sense haver-se 
acreditat, davant d’aquesta Administració, l’execució de les obres autoritzades 
mitjançant la present, s’entendrà automàticament sense efecte, procedint-se a l’arxiu 
de l’expedient per caducitat de la present resolució. 

 
CONDICIONS GENERALS  
 
1. Els treballs s'hauran de dur a terme d'acord amb les especificacions de la documentació 

aportada i les condicions de l’autorització i no es podran introduir modificacions en les 
obres autoritzades sense el permís previ d'aquest Organisme.  
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2. De conformitat amb l ‘article 92.4 LPAP, aquesta autorització podrà ser revocada 

unilateralment per l’ACA en qualsevol moment per raons d’interès públic, i en particular 
quan per part de l’Administració es duguin a terme actuacions en aquest àmbit 
encaminades a millorar la seva situació hidràulica o mediambiental, sense generar dret a 
indemnització, quan resulti incompatible amb les condicions generals aprovades amb 
posterioritat, produeix danys en el domini públic, impedeixi la seva utilització per a 
activitats de més interès públic o menyscabi l’ús general. 

 
3. L'autoritzat resta obligat a respectar la zona de servitud prevista a l'article 6 del Text 

refós de la Llei d’Aigües (Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol), que haurà de 
quedar lliure i practicable en tot moment. 

 
4. Es prohibeix l'abocament de runes, la instal·lació de mitjans auxiliar i el dipòsit de 

materials a la llera. 
 
5. L’autoritzat es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a l'interès 

públic o privat, i resta obligada a satisfer les indemnitzacions oportunes i a l'execució de 
les obres complementàries que es considerin necessàries per evitar que es produeixin. 

 
6. Aquesta autorització s'atorga sense perjudici de tercers i del dret a la propietat. 

L'autoritzat s'obliga a enderrocar o modificar les obres si l'Administració ho ordena per 
causa d'interès general. 

 
7. Aquesta autorització no suposa ni exclou les que puguin ser necessàries per d'altres 

Organismes de l'Administració General de l’Estat, de la Generalitat o de les entitats 
locals. 

 
8. L'Administració es reserva la facultat de revocar la present autorització per incompliment 

de les condicions fixades o per qualsevol altra causa excepcional que ho justifiqui, sense 
perjudici que es procedeixi a incoar el corresponent expedient sancionador per infracció 
administrativa. 

 
9. L'autoritzat haurà de comunicar la data d'inici i acabament de les obres a la Unitat 

d’Inspecció de la Demarcació Territorial de Girona, que controlarà el compliment de les 
condicions de l'autorització. 

 
 
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa d’acord amb el que disposa 
l’article 9.4 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, podeu interposar recurs potestatiu de 
reposició davant el director de l’Agència Catalana de l'Aigua, dins el termini d’UN MES, 
comptador a partir de l’endemà de la rebuda de la present notificació (Article 116 LRJ-PAC), 
o directament recurs contenciós administratiu davant el corresponent Jutjat del Contenciós 
Administratiu, sense perjudici que interposeu qualsevol altre recurs que estimeu oportú. 
 
El Director 
Per delegació (Resolució TES/2782/2012, de 21 de novembre. DOGC 6276 de 18.12.12) 
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Annex núm. 3: Gestió de residus 

 



Fitxa per el compliment del REAL DECRETO 105/2008 

Situació:
Municipi :

      Volum
 m3 (tones/m3)

grava i sorra compacta 0,00 2,00
grava i sorra solta 0,00 1,70
argiles 0,00 2,10
terra vegetal 1298,00 1,70
terraplé 0,00 1,70
pedraplé 0,00 1,80
altres 0,00 0,00

1298,00 m3 2206,6 t 1558 m3

Volum medició Densitat residual real Pes residus Volum aparent
(m3) (tones/m3) (tones) (m3)

pavimenta asfàltic (inclós betum) 0,00 3,15 0,00
2,40 0,00

paviment de formigó armat 0,00 2,50 0,00
5,80 0,00

6,55 0,00

vorada de peces de formigó 0,00 2,40 0,00
vorada de peces de pedra natural 0,00 2,75 0,00
rigola de morter de ciment 0,00 2,00 0,00

0,00 m3 0,00 t 0,00 m3

Volum medició Pes Pes residus Volum aparent
(m3) (tones/m3) (tones) (m3)

obra de fàbrica massissa 0 2,4 0,00 0,00
obra de fàbrica perforada 0 1,4 0,00 0,00
obra de fàbrica buida 0 1,2 0,00 0,00
mur de formigó armat 0 2,5 0,00 0,00
paret o mur de bloc de formigó 0 1,6 0,00 0,00
paret de mamposteria 0 1,2 0,00 0,00
paret de pedra 0 2,6 0,00 0,00
baranes metàl.liques d'acer 0 7,85 0,00 0,00
baranes de fusta 0 0,5 0,00 0,00
altres 0 0 0,00 0,00

0 m3 0,00 t 0,00 m3

si

si

si

-

-

-

-

-

paviment de formigó o base de formigó en 
massa

paviment de peces de formigó (inclós morter i 
sorra)
paviment de peces de pedra natural (inclós 
morter i sorra)

0,00

0,00

0,00

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residu de la construcció i enderrocs

Comarca : ALT EMPORDÀ

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Residus d'excavació

   Densitat residu real    Pes residu     Volum aparent

MINIMITZACIÓ DE RESIDUS A OBRA. a l'obra es realitzaran les accions següents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

0
0
0

   Total residu excavació

    Tipus de terres d'excavació m3
0
0
0

1557,6

 Total residu enderroc murs i obres de fàbrica

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS.                              FITXA PEL COMPLIMENT  DE:                 RESIDUS               
Obra nova

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició

tipus i quantitats

DECRET 21/2006, Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA
PAVIMENTACIÓ DE LA LLERA DE LA RIERA DEL CM3-A
VILAMALLA

(tones)

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

2206,60

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS.                              FITXA PEL COMPLIMENT  DE:                              
RESIDUS               

Obra nova

   Residus d'enderroc de vials (inclós voreres)

 Total residu enderroc vials

   Residus d'enderroc de murs i obres de fàbrica

0,00

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició

0,00

minimització
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres



Fitxa per el compliment del REAL DECRETO 105/2008 

Formigó 160 0,00
Maons, teules i ceràmics 80
Metalls 4
Fusta 2
Vidres 2 inapreciable
Plàstics 1
Paper i cartró 1
Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no

No especials Contenidor per Plàstics no no
Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

si
si

tipus de residu

GESTIÓ RESIDUS

Els materials d'excavació  que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideració de residu

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a
l'obra supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones Projecte
cal separar 
individualment tipus de residu

no no especial
no no especial
no no especial

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS.                              FITXA PEL COMPLIMENT  DE:                             

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció 

RESIDUS               
Obra nova

gestió
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

no inert
no inert

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, 
desencofrants, etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a
l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008 projecte

no no especial
no no especial
si especial

                    Instal·lacions de reciclatge i/o valorit
                    Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001)(3)

gestor adressa codi del gestor

      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres



Fitxa per el compliment del REAL DECRETO 105/2008 

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
0,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 3,10
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 0,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 3,10
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0,00

0,00
0,00

TIPUS RESIDU Volum  

 m3  (+35%) 0,00 €/m3 3,10 €/m3 0,00 €/m3 0,00 €/m3

Terres 1752,30
Aglomerat 0,00
Formigó 0,00
Maons i ceràmics 0,00

Metalls 0,00
Fusta 0,00
Vidres inapreciable

Perillosos Especials inapreciable

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

euros

Total excavació 1298

   Càlcul de la fiança 1298 m3 6,01 7800,98 euros

1298 m3

Total fiança euros

Notes: (1)  Emplenar la medició  d'excavació segons tipus de terreny en m3 (sense esponjament)
(2)  Emplenar la superficie construïda de l'edifici
(3)  Cal especificar quin residu tracta el gestor, l'adressa i el codi de gestor
(4)  Emplenar la quantitat total de residu si no es reutilitza ni recicla

Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Costos
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: €/m3

Transport de terres: €/m3

0,00 0,00 0,00 0,00

Abocador: runa bruta (barrejat): €/m3

Especials: nº transports a 200 €/ transport

Classificació        Transport      Valoritzador / Abocador          
runa neta runa bruta

Abocador: runa neta (separada): €/m3

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS.                              FITXA PEL COMPLIMENT  DE:                               
RESIDUS               

Obra nova

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció 
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

pressupost i fiances

Transport de residus inerts: €/m3

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00

0,00

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS

7800,98

El pressupost de la gestió de residus és de : 11408,32

m3

Residus de excavació (4)  

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició

Abocador: terres: €/m3

eu/m3

0

0,00 5432,13 5432,13 0,00
10864,26

PRESSUPOST ESTIMATIU

0,00 0,00 0,00

0,00 5432,13 5432,13

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres



Fitxa per el compliment del REAL DECRETO 105/2008 

Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics Bidó 200 L .Apte per residus especials

Per tant es defineixen els diferents tipus de contenidor per la separació de residus a l'obra.
A més dels elements descrits, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

Matxucadora de petris -
Caseta per emmagatzematge de residus especials -

-

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina 
el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a 
la seva acceptació a la Propietat.

documentació gràfica

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, 

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Contenidor 9 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS.                              FITXA PEL COMPLIMENT  DE:                   
RESIDUS               

Obra nova

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció 

INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres
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Annex núm. 4: Pla d’obra 

 



PROJECTE PER LA PAVIMENTACIÓ DE LA LLERA DE LA RIERA DEL CM3-A. MUNICIPI DE VILAMALLA

Activitat

 Moviments de Terres

Pavimentació 

CALENDARI PREVIST D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Mes
1



PROJECTE PER LA PAVIMENTACIÓ DE LA LLERA DE LA RIERA DEL CM3-A. MUNICIPI DE VILAMALLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex núm. 5: Justificació de preus 

 



PRESSUPOST

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 19,67000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 14,93000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 13,17000 €



PRESSUPOST

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 85,58000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 62,56000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 23,78000 €



PRESSUPOST

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0442G00 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària sense classificar 10,04000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,83000 €

B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

1,34000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,56000 €



PRESSUPOST

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P-1 E2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Rend.: 1,205 1,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,035 /R x 62,56000 = 1,81710

Subtotal: 1,81710 1,81710

COST DIRECTE 1,81710
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,02726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,84436

P-2 E2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,226 3,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,170 /R x 23,78000 = 3,29739

Subtotal: 3,29739 3,29739

COST DIRECTE 3,29739
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,04946

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,34685

P-3 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 3,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 3,56000 = 3,56000

Subtotal: 3,56000 3,56000

COST DIRECTE 3,56000
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,05340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,61340

P-4 E4BCM888 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 3,435 1,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 13,17000 = 0,08435

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 14,93000 = 0,09562

Subtotal: 0,17997 0,17997

Materials



PRESSUPOST

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 1,34000 = 1,60800

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,018      x 0,83000 = 0,01494

Subtotal: 1,62294 1,62294

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00270

COST DIRECTE 1,80561
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,02708

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,83269

P-5 E9G11234 m2 Paviment de formigó HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic

Rend.: 1,000 7,68 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-6 G3J21111 m3 Base de pedra d'escullera amb blocs de pedra
calcària sense classificar, col·locats amb pala
carregadora. Inclos extesa i compactat.

Rend.: 1,000 31,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 19,67000 = 2,45875

Subtotal: 2,45875 2,45875

Maquinària

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,1475 /R x 85,58000 = 12,62305

Subtotal: 12,62305 12,62305

Materials

B0442G00 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
calcària sense classificar

1,540      x 10,04000 = 15,46160

Subtotal: 15,46160 15,46160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03688

COST DIRECTE 30,58028
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,45870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,03899
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Annex núm. 6: Estudi bàsic de Seguretat i Salut 



PROJECTE PER LA PAVIMENTACIÓ DE LA LLERA DE LA RIERA DEL CM3-A. MUNICIPI DE VILAMALLA 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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1. OBJECTE 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es redacta en acompliment del Reial Decret 

1627/1997, del 24.10.97 desenvolupant la obligació del contractista d'acomplir tota la 

legislació i normativa referent a la Seguretat i Salut en obra, tant pel que fa al personal 

de la mateixa com a l'aliè, seguretat i senyalització pel tràfic interior de l'obra i extern a 

aquesta afectat per ella, riscos d'accidents, malalties professionals, etc., i a les 

instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors. 

 

Es fa constar l'obligació que en tot cas té el contractista, de conèixer i complir aquestes 

disposicions encara que no se li faci notificació expressa al respecte i donar prioritat 

d'atenció i dedicació a la Seguretat i Salut, posant tots els medis humans i materials 

suficients. 

 

2. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 

2.1. Obra 

Aquest estudi és el corresponent al projecte de “PAVIMENTACIÓ DE LA LLERA DE LA 

RIERA DEL CM3-A. MUNICIPI DE VILAMALLA”. 

 

2.2. Descripció 

La descripció de l'obra és la que figura en la memòria del Projecte per la qual cosa no es 

considera necessària  la seva repetició en aquest annex. 

 

2.3. Pressupost  

El pressupost d'execució material de l'obra és de 64.234,02 €. 

 

2.4. Termini d’execució 

El termini d’execució previst per la realització de les obres és de UN (1) mes. 

 

2.5. Personal previst 

Segons les diferents fases de l'obra s'estima que la màxima concurrència de treballadors 

serà de 5 persones. 

 

2.6. Unitats constructives que composen l'obra 

Les principals unitats constructives que composen l'obra són les següents: 

- Moviment de terres  

- Pavimentació 
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3. RISCOS  

A continuació es procedeix a la identificació dels riscos, que preveiem es puguin 

presentar durant la realització de les unitats constructives de l'obra. S'estableix una llista 

de riscos, sense correlacionar-la amb la llista d'unitats constructives, donat que fer un 

llistat d'unitat per unitat seria molt reiteratiu, doncs qualsevol dels riscos es presenten en 

gran nombre de les unitats esmentades. 

 

3.1. Riscos professionals 

-  Atropellaments. 

-  Col·lisions. 

-  Bolcades de vehicles o màquines. 

-  Caigudes a diferent nivell. 

-  Caigudes al mateix nivell. 

-  Enderrocaments. 

-  Atrapaments. 

-  Cops. 

-  Projecció de partícules als ulls. 

-  Caiguda de materials o objectes. 

-  Soroll. 

-  Pols. 

-  Vibracions. 

-  Per utilització de material bituminós. 

-  Esquitxades. 

-  Ferides punxants. 

-  Talls per eina o metall. 

-  Èczemes. 

-  Erosions i contusions en manipulació. 

-  Ferides per màquines talladores. 

-  Incendis i explosions. 

-  Propis de soldadura elèctrica i oxiacetilènica. 

-  Intoxicació per fums, resines i pintures especials . 

-  Propis de desbarbadores, taladres, etc. 

-  Propis de grues i equips d'elevació. 

-  Per efecte mecànic del vent. 

-  Per tempestes amb aparell elèctric. 

-  Rigors climàtics. 

 

3.2. Treballs que impliquen riscos especials 

Durant l’execució de les obres no es preveu la realització de treballs que impliquin riscos 

especials. 
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4. PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 

4.1. Proteccions individuals 

- Cascos: per a tot el personal que participi a l'obra, inclòs els visitants. 

- Guants de goma. 

- Guants dielèctrics. 

- Botes d'aigua. 

- Botes de seguretat de lona. 

- Botes dielèctriques. 

- Vestits d'aigua. 

- Ulleres contra impactes i antipols. 

- Careta antipols. 

- Protectors auditius. 

- Cinyell de seguretat de subjecció. 

 

4.2. Proteccions col·lectives 

- Pòrtics protectors de línies elèctriques. 

- Tanques de limitació i protecció. 

- Senyals de tràfic. 

- Senyals de seguretat. 

- Cinta d’abalisament. 

- Topalls de desplaçament de vehicles. 

- Banderoles de senyalització. 

- Tubs de subjecció de cinyell de seguretat. 

 

4.3. Formació 

Tot el personal ha de rebre en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i 

els riscos que aquest poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que 

caldrà utilitzar. 

Escollint el personal més qualificat, s'impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, 

de forma que tots els grups disposin d'algun socorrista. 

 

4.4. Medicina preventiva i primers auxilis 

Farmacioles 

Aquestes contindran el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat i 

Higiene en el Treball. 

 

Assistència a accidentats 
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S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis 

propis, Mútues patronals, Mutualitats laborals, Ambulatoris, etc.), a on s'ha de transportar 

als accidentats per un trasllat més ràpid i efectiu. 

L'obra haurà de disposar, en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 

centre assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantitzar un ràpid 

transport dels possibles accidentats als centres d'Assistència. 

Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic 

previ al treball, que serà repetit en el període d'un any. 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum del treballadors per garantitzar la seva 

potabilitat, si no prové de la xarxa d'abastament de la població. 

Prevenció de danys a tercers 

 El màxim responsable de la seguretat a l 'obra, tant per al seu personal com per a 

tercers, serà el Coordinador, el qual vetllarà per a que es prenguin totes les mesures 

necessàries, independentment de que estiguin previstes en l’Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

 

5. SENYALITZACIÓ D'OBRES 

El contractista és responsable de la senyalització de l'obra i no podrà al·legar 

desconeixement de la legislació i normativa a l'efecte encara que no se li hagi comunicat 

explícitament. 

 

Està obligat a disposar dels medis humans i materials precisos per assegurar el seu 

compliment. 

 

Els costos de Seguretat i Salut estan inclosos dins dels preus unitaris de les diferents 

unitats de projecte. 

 

6. RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS DE SEGURETAT I SALUT APLICABLES EN LES OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ 

- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92). Disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales 

o móviles 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97). Disposiciones mínimas de 

Seguridad y de Salud en las obras de construcción. Transposició de la Directiva 

92/57/CEE. Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de 

Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95). Prevención de riesgos laborales 
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Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). Reglamento de los Servicios de 

Prevención 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas en materia de 

señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. En el capítol 1 excloeix les obres de construcció 

però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga 

alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 

09/03/1971) 

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97).  Protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 

el trabajo 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97). Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97). Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 

trabajo (O. 09/03/1971).  

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene 

del Trabajo en la industria de la Construcción. Modificacions:  O. de 10 de 

diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53). O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 

01/10/66). Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40). 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 

05/09/70; 09/09/70). Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, 

vidrio y cerámica. Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias 

correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e 

Higiene. Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
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- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87). Nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 

tramitación 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza 

y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77). Reglamento de aparatos elevadores 

para obras. Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88). Intrucción Técnica Complementaria 

MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a 

grúas-torre desmontables para obras. Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 

24/04/90) 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84). Reglamento sobre seguridad de los 

trabajos con riesgo de amianto 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89). Protección a los trabajadores 

frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el trabajo. Correcció d'errades: BOE: 06/04/71. Modificació:  BOE: 

02/11/89. Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, 

RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98). S'aprova el model de Llibre 

d'Incidències en obres de construcció 

 

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 

protección personal de trabajadores: 

 

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

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

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. 

Modificació: BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 

riesgos mecánicos. Modificació: BOE: 27/10/75 

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

maniobras. Modificació: BOE: 28/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 

personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 

Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 

personal de vias respiratorias: filtros mecánicos. Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección 

personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes. Modificació: BOE: 

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

personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco. 

Modificació: BOE: 01/11/75 

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 

- RD 216/1999 de 5 de febrero sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

el trabajo en el ámbito de empresas de trabajo temporal (BOE 24-2-99). 

 

 

Vilamalla, juny de 2016 

 

Jaume Corominas Blanch 

Arquitecte assessor municipal 
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1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 

• Estatut dels Treballadors 

• Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 20/5/52) 

(BOE15/6/52) Ordenança de 

Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) (BOE 5, 7, 8 i 9/9/70) 

• Orden de 22 de marzo de 1972, por la que se modifica el anexo II de la Ordenanza 

del Trabajo de la construcción, vidrio y cerámica, de 28 de agosto de 1970, respecto de 

los niveles  y  categorías  profesionales  de  porcelana  electrotécnica  y  de  porcelana y  

loza doméstica, de las subsecciones 6.A y 7.A, sección 10. BOE 31 de marzo de 1972. 

• Orden de 28 de julio de 1972 por la que se establecen nuevas categorías y niveles 

de la fabricación  de  terrazos,  en  la  sección  séptima  del  anexo  II  de  la  Ordenaza  

de  la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970. BOE 10 de octubre de 

1972. 

• Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de 

determinados artículos  de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica, de 28 de agosto de 1970. BOE 31 de julio de 1973. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE 23 de abril de 

1997. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21 de junio 

de 2001. 

• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències 

en obres de la construcció. DOGC 2565 de 27 de gener de 1998 

• Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para 

la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación 

y tramitación. BOE 29 de diciembre de 1987. 

• Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). BOE 10 

de noviembre de 1995. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los servicios de prevención. BOE 31 de enero de 1997. 

• Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 

prevención. BOE 1 de mayo de 1998 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. BOE 12 de junio de 1997. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo. BOE 7 de agosto de 1997. 
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• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE 25 de 

octubre de 1997. 

• Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se dispone la inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo general del 

sector de la construcción. BOE 4 de junio de 1998. 

• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. BOE 2 de 

noviembre de 1989. 

• Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17/5/74) 

(BOE 29/5/74) 

•Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. BOE 18 de septiembre de 2002 (Vigent a partir de 18 de 

setembre de 2003). 

• Instruccions Tècniques Complementàries. 

• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre 

compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 

DOGC 30 de novembre de 1988. 

• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (OM 28/11/68) 

• Corrección de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se 

aprueba 

el Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. BOE 8 de marzo de 

1969. 

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE 1 de 

marzo de 2002. 

• Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la instrucción técnica 

complementaria 

MSG-SM-1 del  Reglamento  de  seguridad  en  las  máquinas,  referente  a  máquinas, 

elementos de máquinas o sistemas de protección, usados. BOE 11 de abril 1991. 

• Real  Decreto  56/1995,  de  20  de  enero,  por  el  que  se  modifica  el  Real  

Decreto 

1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva 

del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. BOE 8 de febrero de 1995. 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 

para la  comercialización y  libre circulación intracomunitaria de  los equipos de 

protección individual. BOE 28 de diciembre de 1992. 

• Real  Decreto  159/1995,  de  3  de  febrero,  por  el  que  se  modifica  el  real  

decreto 

1407/1992,  de  20  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  las  condicones  para  la 

comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de  protección 
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individual. BOE 8 de marzo de 1995. 

• Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real 

Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, 

de 20 de noviembre,  relativo  a  las  condiciones  para  la  comercialización  y  libre  

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 6 de marzo de 

1997. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. BOE 12 de junio de 1997. 

• Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 

por la que se  actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 

Dirección General de Industria y Tecnología. BOE 8 de septiembre de 2000. 

• Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias 

sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. BOE 22 de octubre de 

1991. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 

• Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 

8.3.- IC: Señalización de Obras. 

• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció 

• RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres de 

Treball 

• Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els 

projectes d’edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 21/3/86) 

i la seva modificació ( Reial Decret 84/1990 de 19 de gener). 

• Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e higiene en 

el trabajo 

• Reglament  dels  Serveis  de  Prevenció  en  les  Obres  de  construcció (  Reial  

Decret 39/1997, de 17 de gener). 

 

I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

 

2. SENYALITZACIÓ I TANCAMENT DE L’OBRA 

Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. 

 

Les zones d’instal·lacions i  recintes  auxiliars de  l’obra hauran  de  quedar 

delimitades i protegides des de l’inici de l’obra. 

 

També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les 

persones dins de l’obra. 
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Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i 

per evitar  accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir 

de la sortida de camions i de limitació de velocitat. 

 

Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés 

a qualsevol persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els 

tancaments necessaris. 

 

Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar 

afectada pels treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els 

senyals d’avís i d’advertència que calguin. 

 

3. SISTEMES I MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS 

Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 

 

Senyals, tanques i abalisament 

- senyals normalitzades de trànsit 

- tanques metàl·liques de desviació de trànsit 

- fita de senyalització 

- cordó de abalisament reflectant 

- equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V 

- equip de abalisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 

V 

- pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal.lació elèctrica aèria 

- cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra 

 

Aparells d’alarma, detectors, mesuradors i comprovadors 

- alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 

- detector d’instal·lacions soterrades 

- equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa 

tensió 

 

Sistemes d’instal·lacions preventives 

- il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb 

transformador de 24 V 

 

Mitjans auxiliars preventius 

- carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”. 
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4. SISTEMES O ELEMENTS DE SEGURETAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments 

verticals en  les  obres  de  fàbrica,  els  encofrats  utilitzats  tindran  incorporades  les  

plataformes  i passarel·les de treball i de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i 

tapes per a forats. 

 

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint 

en compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o 

manca d’oxigen, serà  necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les 

comprovacions pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no 

suposa cap risc per al treballador. 

 

5. SUBSTÀNCIES I MATERIALS PERILLOSOS 

Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la 

salut dels que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la 

manipulació i utilització d’algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions 

recomanades pel fabricant o subministrador  i  es  prendran  les  mesures  necessàries  

per  al  seu  emmagatzematge  i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc. 

 

6. RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ 

6.1. Riscos 

 despreniments 

 caigudes de persones al mateix o a distint nivell 

 bolcada per accidents de vehicles i màquines 

 atropellaments per màquines o vehicles 

 atrapaments i atrapaments per màquines 

 explosions 

 talls i cops 

 soroll 

 vibracions 

 projecció de partícules als ulls 

 pols i gasos 

 interferències amb línies elèctriques en tensió 

 caiguda d’objectes i materials 

 ferides punxants als peus i les mans 

 esquitxos de formigó als ulls 

 dermatosi per ciment 

 erosions i contusions en manipulació 
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 electrocucions 

 topades i bolcades 

 per utilització de productes bituminosos 

 cremades 

 radiacions de soldadures 

 riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que 

utilitzen o produeixen electricitat a l’obra. 

 risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc 

 Irrupció d’aigua 

 

6.2. Mesures de protecció 

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin 

informació detallada  de  les  operacions  a  realitzar,  utilització  adequada  de  la  

màquines  i  mitjans auxiliars, riscos  que  impliquen i utilització necessària dels mitjans 

de protecció col·lectiva, així com del  comportament que cal  tenir per a  combatre 

aquests riscos en situacions d’emergència. 

 

6.3. Proteccions personals 

Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri 

de Treball (MT). 

 

En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada 

a les seves respectives prestacions. 

 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el 

que especifiqui la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es 

refusarà a la finalització d’aquest. 

 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en 

una determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, 

independentment de la durada prevista o data de lliurament. 

 

Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, 

el màxim  per al qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es 

farà la reposició al moment. 

 

Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de 

les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 

 

L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
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Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme 

durant el transcurs  de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, 

desaparició, robatori, etc, seran a càrrec del contractista. 

 

6.4. Proteccions col·lectives 

Els  elements  de  protecció  col·lectiva  s’ajustaran  a  les  característiques  

fonamentals següents: 

 

- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm 

d’alçada, essent  construïdes  a  base  de  tubs  metàl·lics  i  amb  peus  per  a  

mantenir  la  seva verticalitat. 

- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de 

taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o 

d’una altra forma eficaç. 

- Les  xarxes  seran de  poliamida. Les  seves  característiques generals seran 

tals  que compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan 

previstes. 

- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i 

ancoratges de xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a 

què puguin ser sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 

- La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 

A i per a força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a 

la que garanteixi, d’acord amb la  sensibilitat de l’interruptor diferencial, una 

tensió de contacte indirecta màxima de 24 V. 

- Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de 

l’any. 

- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi 

previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a màxim. 

- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran 

dielèctrics, atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del 

ferrocarril. 

- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi 

aixecament de pols. 

 

7. INSTAL.LACIONS PROVISIONALS 

Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, 

serveis higiènics i caseta menjador, degudament dotats. 

 



PROJECTE PER LA PAVIMENTACIÓ DE LA LLERA DE LA RIERA DEL CM3-A. MUNICIPI DE VILAMALLA 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 

 

La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta 

per a cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció. 

 

El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els 

plats, escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 

 

Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la 

dedicació necessària. 

 

8. SERVEIS ASSITENCIALS 

La  farmaciola  es  revisarà  mensualment  i  es  farà  d’immediat  la  reposició  del  

material consumit. 

 

L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 

 

9. VIGILANT DE SEGURETAT 

El nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General 

de Seguretat i Higiene en el Treball. 

 

10. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de 

seguretat i higiene  en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les 

que assenyala l’OGSHT en el seu article núm. 8. 

 

La seva composició serà la següent: 

 

 •   President: el cap d’obra o persona que designi 

 •   Vicepresident: el tècnic de seguretat de l’obra 

 •   Secretari: un administratiu de l’obra 

 • Vocals: l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius 

de l’obra 

 

NOTA: Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i 

composició del comitè de seguretat i higiene. 
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11. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi 

als seus mitjans i mètodes d’execució. 

 

Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant 

la realització de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi 

adjudicat l’obra. 

 

 

Vilamalla, juny de 2016 

 

 

Jaume  Corominas Blanch 

Arquitecte assessor municipal 
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ÍNDEX DE PLÀNOLS 

 

  1.- Planta situació 

  2.- Planta general 

  3.- Planta general 1 

4.- Planta general 2 

5.- Planta general 3 

6.- Planta general 4 

7.- Planta general 5 

  8.- Perfil transversal 1 

  9.- Perfil transversal 2 

  10.- Perfil transversal 3 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Definició 

El present Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt d’instruccions per 

al desenvolupament de les obres i conté condicions normalitzades pel que fa als 

materials i a les unitats d'obra.  

 

1.2. Àmbit d’aplicació 

Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al present 

Projecte. A tots els articles del present Plec de Condicions Tècniques s'entendrà que el 

seu contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin 

a allò establert a la Llei de Bases de l'Administració Local, al Reglament General de 

Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives Generals. En cas contrari sempre 

serà primer el contingut d'aquestes disposicions. 

 

Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no 

siguin modificades per les Condicions Tècniques Particulars del projecte. 

 

Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec es tindrà en compte el 

que indiqui la normativa esmentada a l’apartat 2.31. 
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2. CONSIDERACIONS GENERALS 

2.1. Documents del projecte 

El projecte consta dels següents documents: 

 

Document núm. 1: Memòria i annexos 

Document núm. 2: Plànols 

Document núm. 3: Plec de condicions 

Document núm. 4: Pressupost 

 

El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. 

 

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que 

són d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests 

documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 

 

Memòria 

Plànols 

Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions 

Tècniques Particulars)  

Amidaments 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost total 

 

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels 

annexos, els  estadets,  els  pressupostos  parcials,  resum  de  pressupostos i  el  

pressupost  per  al coneixement de l’Administració. 

 

Els  esmentats  documents  informatius  representen  només  una  opinió  fonamentada  

de l’Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les 

dades que se  subministren.  Aquestes  dades  s’han  de  considerar,  tan  sols,  com  a  

complement d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus 

propis mitjans. 

 

Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base 

del contracte;  per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les 

condicions del contracte  en base a les dades contingudes als documents informatius 

(com per exemple, preus  de  bases  de  personal,  maquinària  i  materials,  fixació  de  

lloseres,  préstecs  o abocadors, distàncies de  transport característiques dels materials 

d’esplanació, justificació de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun 
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document contractual. 

 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de 

no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 

documents informatius del projecte. 

 

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el 

cas que s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, 

preval el que  s’ha  escrit  en  les  Condicions  Tècniques  Particulars.  En  qualsevol  

cas,  ambdós documents prevalen sobre les Condicions Tècniques Generals. 

 

El que  s’ha  esmentat al  Plec  de  Condicions i  omès  als  plànols,  o  viceversa, 

s’haurà d’executar com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri 

del director quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu 

al contracte. 

 

2.2. Responsabilitat del contractista 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions 

establertes al contracte i en els documents que componen el projecte. Com a 

conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal 

executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi 

reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades 

les liquidacions parcials. 

 

2.3. Obligacions del contractista 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la 

relació detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a 

l’execució de les obres, amb les dades següents: 

 

a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 

b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les 

obres, que quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de 

comunicar a la direcció facultativa. El  tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap 

d’obra amb residència en la localitat on es desenvolupin els treballs i haurà de 

romandre durant les hores de treball a peu d’obra. 

c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada 

per oficis i categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei 

de les obres. 

d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol 

concertar, tot indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En 
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general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 210 de la Llei de 

Contractes del Sector Públic (d’ara endavant LCSP). 

e) Igualment, si el pressupost excedeix de 300.000 euros, habilitarà un local per a 

despatx exclusiu de la direcció facultativa de l’obra, degudament condicionat, 

aïllat i protegit. 

f) A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb 

aquesta, el contractista disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de FAX i 

servei de correu electrònic 

g) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a 

la seva localització immediata. 

h) La direcció d’obra, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del 

personal del contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys que al 

contractista pugui causar l’exercici d’aquesta facultat. Això no obstant, el 

contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a 

l’obra. 

i) Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que 

disposen les clàusules  7, 8 i 9 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

El contractista està obligat a dedicar a  les obres el personal tècnic que es va 

comprometre dedicar a la licitació  i  la  direcció,  per  al  normal  compliment  

de  llurs  funcions.  Així  mateix,  el contractista haurà de disposar a peu d’obra 

d’un local apropiat com a oficina. 

 

2.4. Compliment de les disposicions vigents 

Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de 

Clàusules Administratives Generals. 

 

Així mateix,  es  compliran  els  requisits  vigents  per  a  l’emmagatzematge i  la  

utilització d’explosius, carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que 

prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, 

Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les 

disposicions vigents que siguin d’aplicació  en   aquells  treball  que,  directa  o  

indirectament,  siguin  necessaris  per  al compliment del contracte. 

 

2.5. Indemnitzacions a càrrec del contractista 

Hom es regirà pel que disposi l’article 287 de la LCSP i la clàusula 12 del Plec de 

Clàusules Administratives Generals. 

 

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o 

privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El 

contractista adoptarà  les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, 
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llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per l’acció de combustibles, olis, 

lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar. 

 

El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta 

finalitzi, les servituds  afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec 

de Clàusules Administratives Generals, essent a compte del contractista els treballs 

necessaris per a tal objectiu. 

 

2.6. Despeses a càrrec del contractista 

A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de 

Clàusules Administratives Generals, seran a càrrec del contractista, si a les 

Condicions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les 

següents despeses: 

 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 

- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 

instal·lacions, ferramentes, etc. 

- Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de 

materials 

- Despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 

- Despeses de  muntatge, conservació i  retirada d’instal·lacions per  al  

subministrament d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les 

obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; 

despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general 

de l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses  de  permisos  o  llicències  necessàries  per  a  l’execució,  excepte  

les  que corresponen a expropiacions i serveis afectats 

- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells 

anunciadors de l’obra 

- El contractista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es 

derivin de la obtenció dels permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per 

a l’execució i posada en servei de les obres, del projecte elèctric, d’enllumenat 

públic i de semaforització, així com del visat del col·legi professional 

corresponent. 

- Segons allò que estableix la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives 

Generals, seran a compte del contractista les despeses d’assaigs de Control de 

Qualitat, fins a l’1% del pressupost de licitació. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus 

unitaris contractats 
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2.7. Direcció de les obres 

L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, 

comprovació i vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-

se al que disposen les clàusules 4 i 21 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 

2.8. Condicions generals d’execució de les obres 

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes 

de bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 

 

El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació 

que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que 

hagin de quedar amagades  o que a judici del director d’obra o del contractista 

requereixin el dit reconeixement. 

 

De totes  aquestes  i  a  mesura  que  s’executin,  s’aixecaran  plànols  precisos  per  a  

llur comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la  direcció 

tècnica de les obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin 

complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El contractista 

haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medició, excepte 

que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres. 

 

2.9. Modificacions d’obra 

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les 

obres compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la 

modificació i del  pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els 

tràmits previstos a l’article 233 de la LCSP. 

 

2.10. Control d’unitats d’obra 

El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa de Control de 

Qualitat redactat pel director de l’execució de l’obra. 

 

L’import, fins a l’1% del pressupost de licitació, anirà a càrrec del contractista, segons 

la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació 

d’obres de l’Estat. La resta, si s’escau, serà abonada per la Propietat de l’obra. 

 

El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, 

prèvia sol·licitud  de  la  direcció facultativa de les obres, d’acord amb el  següent  

esquema de funcionament: 
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1) A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls 

previstos al programa esmentat més amunt. 

2) El contractista avisarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui 

executar el control corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al 

laboratori la seva tasca. 

3) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 

4) El  cost  dels  assaigs  que  donin  resultats  negatius  es  descomptarà  

directament  al contractista, al marge del que s’especifica al segon paràgraf. 

 

2.11. Mesures d’ordre i seguretat 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a 

la bona i segura marxa dels treballs. 

 

Es obligació del contractista el compliment de totes les disposicions vigents en matèria 

de seguretat i salut, especialment la llei 31/1995 i el Real Decret 1627/1997. 

 

En totes les  obres amb pressupost de licitació inferior a 475.000 euros, el cost de 

la seguretat i salut es considerarà inclòs als preus unitaris. 

 

2.12. Conservació del medi ambient 

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora 

d’aquests, ha d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient 

siguin mínimes. 

 

Els moviments dins  de  la  zona  d’obra es  produiran  de  manera que  només s’afecti 

la vegetació  existent  en  allò  estrictament  necessari  per  a  la  seva  implantació.  

Tota  la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a rebaixar la contaminació 

acústica. 

 

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte 

del projecte d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del 

director de l’obra el contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres. 

 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans 

apuntats, i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al 

medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys 

causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels organismes institucionals 

competents en la matèria. 

 



PROJECTE PER LA PAVIMENTACIÓ DE LA LLERA DE LA RIERA DEL CM3-A. MUNICIPI DE VILAMALLA 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

2.13. Obra defectuosa 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec 

de Condicions, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el 

primer cas, aquesta  fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi 

haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no 

s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord 

amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui 

motiu de pròrroga en cas d’execució. 

 

2.14. Replanteig de les obres 

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a 

la correcta  execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de 

l’obra. També haurà de  materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que 

la direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les 

diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra  necessaris per a aquests 

treballs aniran a càrrec del contractista. 

 

2.15. Senyalització de les obres 

El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar 

l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible 

perill a causa de l’obra, tant a  l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com 

també a complir les ordres a  les  quals  fa  referència  la  clàusula  23  del  Plec  de  

Clàusules  Administratives Generals. 

 

Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el 

contractista estarà obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, 

d’acord amb els normalitzats per la Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direcció 

facultativa aportarà al contractista les característiques del cartell, així com la situació on 

s’haurà d’instal·lar. 

 

2.16. Materials 

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules 

Administratives Generals, caldrà observar les prescripcions següents: 

 

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el 

contractista haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat 

autorització explícita del director  d’obra. Si fos prescindible, a judici de l’Administració, 

canviar aquell origen o procedència, hom es  regirà pel que es disposa a la clàusula 

60 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
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Si per complir les prescripcions del  present Plec es rebutgen materials procedents 

de l’esplanació,  préstecs  i  pedreres, que  figuren  com  a  utilitzables només  als  

documents informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que 

compleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

 

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran 

també a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

 

El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les 

procedències dels materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades 

necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat. 

 

Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud 

del director  de l’obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos 

per una entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials que s’han 

d’utilitzar a l’obra. 

 

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels 

quals no hagi estat aprovada pel director de les obres. 

 

2.17. Desviaments provisionals 

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, 

camins i accessos  provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb 

relació al trànsit general i als accessos dels confrontants, d’acord amb el que es 

defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la direcció. 

 

Els  materials  i  les  unitats  d’obra,  que  comporten  les  esmentades  obres  

provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres 

definitives. 

 

Aquestes  obres  seran  d’abonament,  llevat  que  en  el  Plec  de  Condicions  

Tècniques Particulars es digui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les 

partides alçades que per tal motiu figurin al pressupost o, en cas que no hi siguin, 

valorades segons els preus de contracte. 

 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de 

les obres,  a  criteri  de  la  direcció, no  seran  d’abonament i,  en  aquest  cas,  si  li  

convé  al contractista facilitarà o accelerarà l’execució de les obres. 

 

Tampoc  seran  d’abonament  els  camins  d’obra,  com  ara  accessos,  pujades,  
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ponts provisionals,  etc., necessaris per a  la  circulació interior de  l’obra, per  a  

transport dels materials, per a accessos i circulació del personal de l’Administració, o 

per a visites d’obra. Malgrat  tot, el contractista haurà de mantenir els esmentats 

camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació. 

 

La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec 

del contractista. 

 

2.18. Abocadors 

Llevat manifestació expressa  contrària  al  Plec  de  Condicions Tècniques  Particulars, 

la localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, 

seran a càrrec del contractista. 

 

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a 

la hipòtesi  feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la 

memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als 

abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al 

quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de 

transport a l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que 

la inclou. 

 

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el 

material obtingut de l’excavació de l’esplanació, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per 

a terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra rebutja aquest material perquè no compleix 

les condicions del present plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el 

contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap 

abonament complementari a la corresponent  excavació, ni a incrementar el preu del 

contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs. 

 

En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de 

les disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, 

autoritzacions. permisos necessaris i canons. 

 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complementació de la normativa 

vigent en matèria de medi ambient. 

 

El  director  de  les  obres  podrà  autoritzar  abocaments  de  terres  a  l’interior  

d’àrees parcel·lades, zones verdes i d’equipament, amb la condició que els productes 

abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i estesos i compactats 

correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran 

a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, 
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no es podrà extreure cap tipus de material de  les àrees esmentades al paràgraf 

anterior, sense l’autorització expressa del director de l’obra. 

 

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la 

direcció tècnica de l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del 

contractista la reposició del material extret. 

 

2.19. Explosius 

L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de 

metxes, detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, 

completades amb les instruccions que figurin al projecte o les que dicti la direcció d’obra. 

 

Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització 

d’aquests mitjans, i el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 

 

El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en 

matèria d’explosius i d’execució de voladures. 

 

Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar 

amb estricte compliment del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en la 

Mineria, aprovat pel RD 863/1985 de 2 d’abril de 1985, de l’Ordre de 20 de març de 

1986, per la qual s’aproven les  instruccions tècniques complementàries relatives als 

capítols IV, V, IX i X d’aqueix  Reglament  i  de  les  condicions  establertes  en  les  

preceptives  autoritzacions atorgades  pels  serveis   corresponents  del  Departament  

de  Treball  i  Indústria  de  la Generalitat de Catalunya. 

 

La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que 

consideri perillosos, encara que l’autorització pels mètodes utilitzats no allibera el 

contractista de la responsabilitat dels damnatges causats. 

 

El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir el públic del 

seu treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en 

qualsevol moment, llur perfecta visibilitat. 

 

En tot cas,  el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la 

utilització d’explosius. 

 

2.20. Servituds, serveis i elements afectats 

Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 

del Plec de Clàusules Administratives Generals. A tal efecte, també es consideraran 

servituds relacionades amb  el Plec de Condicions aquelles que apareguin definides als 
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plànols del projecte. 

 

Els  objectes  afectats  seran  traslladats  o  retirats  per  les  companyies  i  organismes 

corresponents. Malgrat tot, el contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs 

necessaris per a la  localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis 

afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del 

desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a 

les partides alçades existents a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb 

aplicació dels preus del quadre núm. 1. En llur defecte, hom es regirà pel que  

s’estableix a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o 

altres elements  que s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal 

d’assegurar la seva permanència fins a l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint 

les instruccions del director de l’obra, se senyalaran sobre el terreny abans d’iniciar-se les 

obres. 

 

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu 

càrrec. L’element  reposat  haurà de  tenir  les  mateixes característiques  que l’existent 

abans  de malmetre’l. 

 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds 

de qualsevol  tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan 

s’escaigui l’execució  simultània  de  les  obres  i  la  substitució  o  reposició  de  serveis  

afectats,  el contractista estarà  obligat a emprar els mitjans adequats per a la 

realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible 

interferència i risc de qualsevol tipus. 

 

El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de 

serveis plànols  de  definició de  la  posició dels  esmentats  serveis, i  localitzarà i  

descobrirà  les canonades  de   serveis  soterrats  mitjançant  treballs  d’execució  

manual.  Les  despeses originades o les disminucions de rendiment originades es 

consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

 

Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament 

alguns treballs o s’han de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà 

íntegrament a càrrec del contractista. 

 

2.21. Existència de trànsit durant l’execució de l’obra 

L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de 

les obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 
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El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències 

siguin mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin 

necessaris, sense que això sigui  motiu d’increment del preu del contracte. En cas 

que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les 

mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. 

 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de 

servei esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment 

podran ser objecte de reclamació. En cas que l’anterior impliqui la necessitat 

d’executar determinades parts de les  obres per fases, aquestes seran definides per la 

direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus 

unitaris, com en l’apartat anterior. 

 

2.22. Interferència amb altres contractistes 

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de 

les obres,  sigui  possible  realitzar  treballs  de  jardineria,  obres  complementàries,  

com  ara l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, 

el contractista complirà les ordres de  la direcció de l’obra, referents a l’execució de les 

obres, per a les fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb 

determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris 

esmentats. 

 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, 

deguts a  l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de 

contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació. 

 

2.23. Desviament de serveis 

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades 

de què disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis 

existents, si  és  factible,  haurà d’estudiar i  replantejar  sobre el  terreny els  serveis i  

instal·lacions afectades,  considerar  la  millor  manera  d’executar  els  treballs  per  no  

fer-los  malbé  i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar. 

 

Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes 

corresponents la modificació  d’aquestes  instal·lacions.  Aquestes  operacions  

s’abonaran  segons  el  que s’especifiqui al quadre de preus núm. 1. 

 

L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no 

tindrà dret a cap indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les dites obres, 
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en cas que la direcció d’obra consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa. En 

qualsevol cas, l’empresa contractista principal no tindrà dret a cap tipus d’indemnització. 

 

2.24. Recepció d’obra i termini de garantia 

Neteja final de les obres. 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la 

seva recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o 

rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la 

direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, 

s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia. 

 

Recepció de les obres. 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica 

de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les 

obres es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

Quan les obres no  estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al 

contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot 

fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un 

nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin  efectuat correctament, 

s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

 

Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.1.8 d’aquest Plec, 

el contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els 

serveis realment  executats, que permetin elaborar el plànol definitiu de l’obra. 

 

Així mateix  i  previ a  la  recepció,  el  contractista  aportarà  a  la  direcció  facultativa  

la legalització  de  la  instal·lació  d’enllumenat,  reg  en  baixa  tensió  i  qualsevol  altre  

tipus d’instal·lació elèctrica. Haurà d’aportar tota la documentació necessària 

(projectes, visats, butlletins,  actes  d’inspecció  i  control,  certificat  d’instal·lació,  

contracte  de  manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord 

amb la normativa vigent. També disposarà tot el necessari per fer totes les proves de 

recepció que demani la Direcció d’obra, encara que no estiguin expressament definides 

en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs aportant un grup electrogen en el cas de 

que no hi hagi corrent elèctric a l’obra. 

 

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 218  de la LCSP en 

l’apartat núm. 5. 

 

Termini de garantia. 

El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de 

l’acta de recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el 
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contracte, es modifiqui expressament aquest termini. 

 

Aquest termini s’estendrà a  totes les  obres executades sota el  mateix contracte 

(obra principal,   abalisament,   senyalització  i   barreres,  plantacions,  enllumenat,  

instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la 

construcció, degut a l’ incompliment del contracte per part del contractista, aquest 

respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la 

recepció, tal i com disposa l’article 219 de la LCSP. 

 

2.25. Conservació de les obres 

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i 

tots aquells  treballs  que  siguin  necessaris  per  a  mantenir  les  obres  en  perfecte  

estat  de funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres 

executades sobre el  mateix  contracte  (obra  principal,  abalisament,  senyalització  i  

barreres,  plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, 

etc.). 

 

A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la 

clàusula 22 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 

El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la 

seva recepció.   Totes  les  despeses  originades  per  aquest  concepte  seran  a  

compte  del contractista. 

 

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o 

que hagin  estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul 

de les seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites 

reposicions o a les assegurances que siguin convenients. 

 

2.26. Liquidació 

La liquidació de les obres es regularà conforme al que disposa l’article 218 de la LCSP. 

 

2.27. Preus unitaris 

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà  el que s’aplicarà 

als mesuraments per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 

 

Complementàriament  al  que  es  prescriu  a  la  clàusula  51  del  Plec  de  

Clàusules Administratives Generals, els preus unitaris que figuren al quadre de preus 



PROJECTE PER LA PAVIMENTACIÓ DE LA LLERA DE LA RIERA DEL CM3-A. MUNICIPI DE VILAMALLA 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

núm. 1 inclouen sempre,   llevat  prescripció  expressa  en  contra  del  document  

contractual  el  següent: subministrament   (inclòs  drets   de   patent,  cànon  

d’extracció,  etc.),   transport,  amàs, manipulació i utilització de  tots els materials 

usats a l’execució de la corresponent unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, 

maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, 

necessàries  per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és 

d’aplicació exclusiva a les unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar 

modificació dels preus en lletra del  quadre núm. 1 per a les unitats totalment 

executades, per errades i omissions a la  descomposició  que figura al quadre núm. 2 

A l’encapçalament d’ambdós quadres de preus figura una advertència a aquest efecte. 

 

Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la 

memòria, s’utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: 

jornals i mà d’obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i 

tipus de materials bàsics; procedència  o  distàncies  de  transport,  nombre  i  tipus  

d’operacions  necessàries  per  a completar   la  unitat  d’obra;  dosificació,  quantitat  

de  materials,  proporció  de  diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Els 

esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent 

preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a justificar l’import del preu unitari, i estan 

continguts en un document formalment informatiu. 

 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, 

que figura als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, 

per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les 

operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d’obra en 

la seva totalitat, formen  part  de  la  unitat  i,   conseqüentment,  es  consideren  

inclosos  al  preu  unitari corresponent. 

 

2.28. Partides alçades 

Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques 

Particulars, als  quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran 

íntegrament al contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

 

Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la 

clàusula 52 del Plec de Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del 

quadre núm. 1 i, si de cas hi manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de preus. 

 

En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la 

seva oferta  econòmica,  les  despeses  corresponents  a  pagaments  per  administració,  
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ja  que s’abonarà únicament l’import de les factures. 

 

2.29. Abonament d’unitats d’obra 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord 

amb el  quadre  de  preus  núm.  1,  s’entendrà  que  es  refereixen  a  unitats  d’obra  

totalment acabades. 

 

Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol 

material o treball necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per 

assegurar el perfecte funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d’obra 

realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de 

sobrepreu. 

 

L’omissió ocasional  dels esmentats elements als  documents del  projecte  no podrà  

ser objecte de reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament 

inclosos als preus del contracte. 

 

Els materials i  operacions esmentats són els  que es  consideren necessaris  i  

d’obligat compliment a la normativa relacionada a l’apartat 2.31. 

 

2.30. Revisió de preus 

La revisió de preus es regeix pel que disposa els articles 77 i 82 de la Llei 30/2007 de 30 

d’octubre de Contractes del Sector Públic. La revisió serà  procedent  si  el  contracte ha  

estat  executat en  el  20%  del  seu import  i  si  han transcorregut sis mesos des de 

l’adjudicació. S’aplicarà la fórmula polinòmica, dins de les aprovades pel RDL 2/2000 

que determini el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

Als efectes establerts a l’article 6è del Decret 2/1964, l’Administració fixarà els 

terminis parcials que corresponguin en aprovar el programa de treball formulat pel 

contractista. 

 

2.31. Disposicions tècniques legals d’aplicació 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, 

seran d’aplicació les disposicions següents: 

 

Generals: 

- LLEI 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

- Text refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques del 21 de 

juny de 2000 (LCSP) i tota la legislació complementària. 
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- Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 1098/2001 

de 12 d’octubre, i les disposicions modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al 

que estableix la LCSP. 

- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de 

l’Estat, aprovat  per Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no 

s’oposi al que estableix la LCSP. 

- Clasificación de empresas contratistas de obras. Orden de 28 de junio de 1991 

(por la que se modifica la de 28 de marzo de 1968) 

- Cláusulas de revisión de precios D. 211/1.964 de 4 de febrero y D. 461/1971 del 

11 de marzo 

- Cuadro de formulas tipo generales de revisión de precios D. 3650/1970 de 19 de 

Diciembre 

- Normas sobre la aplicación de la revisión de precios Orden de 13 de marzo de 

1979 

- Instrucciones para la propuesta y fijación de formulas polinomicas de revisión de 

precios O.C. 316/91 de la DGC (MOPU). 

- Plec de Clàusules Administratives Particulars que  s’estableixin per  a  la  

contractació d’aquestes obres. 

- RDL 2/2000 sobre revisió de preus i disposicions complementàries, en tot allò 

que no s’oposi al que estableix la LCSP. 

- Llei d’ordenació de l’edificació. Llei 38/99 JE (BOE 6.11.99) 

- Condicions  Tècniques  d’elements  simples  i  compostos  d’edificació,  

urbanització  i enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 

- Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de 

juliol de 1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents 

contractuals i complementàriament, la resta de les Normes UNE vigents. 

 

Obra civil, construcció, mecànica de sòls, carreteres: 

- Norma de construcción sismorresistente parte general i edificación (NCSE - 02). 

- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario” 

- O.C.  326/00  “Geotècnia  vial  en  lo  referente  a  materiales  para  la  

construcción  de explanaciones y drenajes”. 

- Ordre 27/12/1999 Norma 3.1-IC “Trazado de la Instrucción de Carreteras”. 

- PG3 Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres, i ponts 

del MINISTERIO DE FOMENTO, juliol de 1976 i les seves posteriors modificacions. 

- Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93. 

- Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres 

de 12 de febrer de 1998. 

- IAP-96 Instrucció relativa a les accions a considerar en el Projecte de ponts de 

carretera. 

- OM FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats 
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articles del Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Obres  de  

Carreteres  y  Puentes relatives a formigons i acers (BOE, de 6 de març) 

- Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, 

aprovat per Ordre Ministerial de 9 d’abril de 1964. 

- EHE Instrucció de Formigó Estructural (real Decret 2661/1998, d’11 de desembre). 

- Eurocodi núm. 2 Projecte d'estructures de formigó 

- EHPRE-72 Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat 

Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972 

- OM 27/12/1999 “Ligantes bituminosos” (BOE 22/01/2000) “Instrucción de 

carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 23 de 

maig de 1989. 

- OC 5/2001 sobre regs auxiliares, mescles bituminoses y paviments de formigó. 

- OC 8/01 sobre reciclat de ferms (PG-4) 

- Instrucció H.A. per a estructures d’acer del  Instituto Eduardo Torroja de la 

Construcción y del  Cemento,  en  aquells punts no  especificats al  present  Plec  

o  a  les  Instruccions Oficials. 

- Instrucción para la recepción de cementos RC-03 

- Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les 

obres de construcció (RY - 85). 

- MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana. 

- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 1960, OMV 

de 4 de juny de 1973 

 

Control de Qualitat i Laboratori: 

- Normes UNE, DIN, ASTM, NTR, MV i altres normes vigents a altres països, sempre 

que siguin esmentades a un document contractual. 

- Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es 

convaliden les taxes dels laboratoris del Ministerio de Obras Públicas. 

- Control de qualitat a l’edificació. D 375/88 DPTOP (DOGC 28.12.88, 24.2.89c, 

24.2.89, 11.10.89 i 22.6.92d, 11.10.96 i 18.4.97). 

- Productos de construcción. RD 1630/92 (BOE 9.2.93). 

- Relació i definició de controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 375/88 d’1 

de desembre de 1988, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 

(DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 

29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94) 

 

Residus de la construcció: 

- Reial Decret 105/2008, regulador de la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició. 

- Decret  161/2001  de  12  de  juny,  modificació  del  Decret  201/1994  de  26  

de  juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
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- Real Decreto 1163/1986, de 13 de juny, pel qual es modifica la Llei 42/75, de 

19 de novembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos. BOE núm 149, de 

23 de juny de 1986. 

- Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residuos tóxicos i peligrosos. (BOE núm 

120, de 2 de maig de 1986) i el Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del 

Reglament d’execució de la Llei 20/86 (BOE núm. 182, de 30 de juliol de 1988). 

- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus (modificada). 

- Decret 142/84, d’11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83,d e 7 

d’abril, sobre residus industrials. DOGC núm. 440, de 6 de juny de 1984. 

- Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el catàleg de residus de 

Catalunya. 

- Decret 92/1999 de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996 pel qual 

s’aprova el catàleg de residus. 

- Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre les Normes Tècniques per als abocadors 

controlats de residus industrials DOGC núm 501 de 4 de gener de 1985. 

- Decret 93/1999 de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 

- Ordre de 9 d’abril de 1987 sobre impermeabilització d’abocador DOGC núm 833 

de 29 d’abril de 1987. 

- Llei 15/2003 de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 

reguladora dels residus. 

- Decret legislatiu 2/1991, de 26 de desembre, pel qual s’aprova la refosa de 

textos legals vigents en matèria de residus industrials. 

- Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i 

eliminació dels olis usats. DOGC núm. 1055, de 14 d’octubre de 1988. 

- Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per la qual es 

modifica la Directiva 75/442 CEE, relativa als residus (DOCE L/78, de 36 de març 

de 1991), la qual està pendent de transposició al dret intern. 

- Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als 

residus perillosos. (DOCE L377, de 31 de desembre de 1991, pendent de 

transposar-se al dret intern). 

 

Xarxes de serveis (instal·lacions elèctriques, d’enllumenat, telecomunicacions, aigua, gas 

i sanejament i drenatge): 

- Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de 

formigó de l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 

- Norma UNE-EN 1610 (set 1998) i UNE 127010 Annexo E 

- Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja,  

juny de 1980) 

- Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament. M.O.P.U 

ordre 15/9/86. N.T.E.-ISS Sanejament M.O.P.U. N.T.E.-ISA-1973 Clavegueram MOPU 

- Ordre de 15 de setembre de 1986. per a canonades de sanejament de 
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poblacions de la vigent instrucció del MINISTERIO DE FOMENTO (BOE NÚM. 228 de 

23/091986). 

- "Document de Idoneïtat Tècnica número 26", per les canonades de P.V.C., del 

Institut Eduardo Torroja. 

- Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, 

aprovat per OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per 

OM de 23 d’agost de 1949. 

- Normes de redacció de “Proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento de 

poblaciones” M.O.P.U. 1977. 

- Pliego General de Condicones Facultativas para tuberías de abastecimiento de 

agua O.M. 28 de julio de 1974, M.O.P.U.  

- NTE-IFA-1976 Abastecimiento. IFR-1974 Riego. 

- Real Decret140/2003 de 7 de febrer en el que s’estableixen els criteris sanitaris 

de la qualitat de l‘agua per al consum humà 

- Reglament  de  Línies  Elèctriques  Aèries  d’Alta  Tensió,  Decret  3151/68  de  

28  de novembre. 

- Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en 

centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i instruccions 

tècniques complementàries RD 3275 /82 ( B.O.E. 12/11/82). 

- Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 

842/2002 de 2 d’agost. 

- Instruccions tècniques complementàries publicades pe Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, i aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost. 

- Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, 

publicades al DOGC. 

- Reglament de verificacions elèctriques i regularitat al subministrament d’energia 

Ministeri d’Indústria 

- Recomanacions IEC International Electrotecnical Comission 

- Normas sobre conexiones de servicios eléctricos y su reglamento RD 2949/82 MIE 

(BOE 12.11.82, 4.12.82, 29.12.82 i 21.2.83c) 

- Instrucciones Alumbrado Urbano MOPU 1.965 

- Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 

protecció del medi ambient. 

- Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001 de 31 de maig quan s’aprovi 

- Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12. 

- Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, per el que s’aprova el reglament 

d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les instruccions 

tècniques complementaries EA-01 a EA-07. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, i Decret 82/2005, de 3 de maig, d’ordenació ambiental 

de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

- Especificacions tècniques de bàculs i columnes contingudes al Reial decret 
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2642/1985 de 18 de desembre. 

- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament 

d’energia (Decret dels 12 de maig de 1954). 

- Reial Decret 2642/1985 de 18 de desembre. 

- Reial Decret 401/1989 de 14 d’abril. 

- Ordre Ministerial de 16 de maig de 1989. 

- Normes UNE 37.508.88 i UNE 37.501(quant al galvanitzat). 

- Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, 

aprovat per l’Ordre del Ministeri d’Indústria de 18 de novembre de 1974. 

 

Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies 

subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas). 

 

Protecció contra incendis: 

- Norma NBE-CPI/91 

- Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’instal·lacions de protecció contra incendis, o norma que el substitueixi. 

- Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció 

contra incendis  en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC 1954 de 

30.9.1994, correcció d’errades DOGC 2005, de 30.1.1995) 

- Norma UNE 23405 a 23407, sobre hidrants. Article 1 Decret 241/94 sobre hidrants 

enterrats, apèndix 2 sobre accessibilitat i entorn dels edificis. 

- Norma UNE 23033, sobre localització i senyalització d’hidrants. 

- Els hidrants de columna s’ajustaran a les prescripcions tècniques especificades en 

la norma UNE-EN 14384:2006 (o norma que la substitueixi). Els hidrants contra 

incendis enterrats s’ajustaran a les prescripcions tècniques especificades en la 

norma UNE-EN 14339:2006 (o norma que la substitueixi). 

 

Senyalització: 

- Codi de circulació vigent. 

- Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per 

a les barreres de seguretat. 

- OC  325/97,  de  30  de  desembre,  sobre  senyalització,  balisament  i  defensa  

de  les carreters en referència als materials 

 

Seguretat i salut: 

- Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad 

Minera”. 

- Ordres de 20 de març del 1986 (BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE 

del 30 d’abril) ITC MIE SM “Instrucciones Tècnicas Complementàrias del 

Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera” 
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- Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) 

“Reglamento de explosivos”. 

- Prevencion de riesgos laborales Ley 31/1995 de 8 de noviembre 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció RD 

1627/1997 de 24 d’octubre 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball Ordre del 9 d'abril de 1964 

- Model – “Libro de incidencias” BOE 13.10.86). 

- Model – Llibre d’incidències Ordre de 29 de juny de 1987 DT (DOGC 10.7.87 

 

Barreres arquitectòniques: 

- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 

novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 

- En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment 

de les determinacions dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, 

de 10 d’abril, del Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre supressió de 

barreres arquitectòniques. 

- Ley de integración social de los minusválidos Llei 13/82 PGE (BOE 30.4.82). 

 

Les altres normes i decisions de Dret Comunitari europeu que fossin d’aplicació directa 

sense necessitat de transposició, normes de Dret Públic i de Dret Privat, així com normes 

i instruccions tècniques, que siguin d’aplicació. 

 

Totes aquelles normes, especialment les del dret administratiu, que per qualsevol 

concepte s’hagi d’aplicar. Així com la legislació que substitueixi, modifiqui o 

complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es 

promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.  

 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en 

compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 
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3. CONSIDERACIONS PARTICULARS  

Les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars contemplen les 

condicions mínimes d’acceptació de les obres d’urbanització, i defineixen de forma 

gràfica totes i cadascuna de les principals unitats d’obra corresponents a les activitats 

successives presentades en l’ordre correcte en què cal executar- les. El procés executiu 

de les obres s’ha dividit en tres grans fases que constitueixen les tres parts bàsiques del 

plec: 

 

Infraestructura de calçada. 

La construcció de la infraestructura de calçada que correspon a la primera part del plec, 

comprèn l’execució dels moviments de terres i formació de la línia d’esplanada, la 

construcció del clavegueram i de l’encreuament de vial de tots els serveis, la col·locació 

de la subbase granular i la implantació de les vorades, encintats i rigoles. 

 

Infraestructura de serveis 

La segona part del plec es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis que 

s’implantarà de forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de 

referència topogràfica, cal implantar de forma ordenada i en perfecta coordinació les 

xarxes d’abastament d’aigües, gas canalitzat, telecomunicacions, subministrament   

d’energia elèctrica i enllumenat públic i d’altres serveis en estudi. 

 

Pavimentació 

La tercera i última part de l’articulat recull l’activitat de pavimentació, amb la qual 

s’acaba l’obra  d’urbanització primària. Les obres d’acabat i d’urbanització  secundària 

que cal realitzar després de la construcció dels espais parcel·lats no són objecte 

d’aquestes especificacions. 

 

A cada capítol de l’articulat es defineixen també les condicions generals de 

mesurament i abonament de cada unitat d’obra, en l’àmbit del plec de condicions 

generals. 

 

A l’apartat d’annexes del projecte es descriuen els assaigs als quals es fa referència en 

l’articulat, tot especificant la cadència d’assaig recomanada i les condicions mínimes 

d’acceptació. 

 

Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es 

defineix d’aquesta manera a la següent especificació: 

 

1. Infraestructura de calçada 
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1.a Esbrossada i replanteig general 

1.b Formació de l’esplanada 

1.c Clavegueram i encreuament de vials 

1.d Subbase granular 

1.e Vorades i rigoles 

 

2. Infraestructura de serveis 

2.a Zones d’implantació de serveis 

 

3. Pavimentació i acabats 

3.a Pavimentació 

3.b Acabats 
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1. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 

1.1. Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres 

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general 

de les  obres,  que  en  materialitzar  el  projecte  sobre  el  terreny  permetrà  el  

correcte  inici d’aquestes. 

 

El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit 

de suport  per  a  la  realització del  projecte,  essent responsabilitat seva la  

conservació i  el manteniment  de   les  bases  degudament  referenciades  i  la  seva  

reposició  amb  els corresponents aixecaments complementaris, així com de qualsevol 

altre punt de referència. 

 

L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de les zones 

de vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, 

plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 

 

excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada 

retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada fins a l’abocador 

 

Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre 

el particular, incloguin els corresponents documents del projecte en què es trobin 

incloses. 

 

Les operacions d’excavació de terres vegetals, d’arbrat i de la resta d’elements a 

eliminar, s’efectuaran  amb  mitjans  manuals  o  mecànics i  amb  les  precaucions  

necessàries  per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge 

a les estructures, runes  històriques o elements de caràcter historicocultural, d’acord 

amb el que sobre això ordeni la  direcció d’obres, la qual designarà i marcarà els 

elements que calgui conservar intactes. 

 

Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de 

qualsevol classe,  no serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi 

referenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. 

Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar. 

 

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de 

diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota 

de l’esplanada; també  s’eliminaran les terres vegetals de manera que no restin 
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substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m de la cota de l’esplanada definitiva, 

segons criteri de la D.O. 

 

Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les 

soques o arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en 

quedi cap dintre del ciment del  terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de 

profunditat sobre la superfície natural del  terreny. A les zones de terraplens amb 

cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal 

fins a una profunditat d’1 m per sota de l’esplanada definitiva, segons criteri de la D.O. 

 

Mesurament i abonament 

S’entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres. 

 

Simultàniament a les operacions d’esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 

Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que 

indiqui la direcció de les obres, a fi de ser emprades per a la formació de zones verdes. 

Aquestes es mesuraran per m3 i s’abonaran al preu de l’excavació de terra vegetal del 

quadre de preus del  projecte.  L’esbrossada,  la  càrrega,  el  transport  a  l’abocador  o  

a  l’aplec  intermedi esmentat, i l’estesa i compactació es considerarà inclòs als preus 

unitaris del contracte 

 

En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el 

mesurament i abonament de l’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà per metres 

quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra 

definida al projecte. En tot cas, s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a 

l’abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l’apartat precedent. 

 

Replanteig general de les obres 

Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot 

procedint a  col·locar cada vint metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de 

talús i punts característics.  Les  esmentades  referències  amb  indicació  de  cota  roja  

permetran l’inici correcte  dels moviments de  terres, després de  comprovar sobre el  

terreny la  perfecta viabilitat de les  obres i d’esmenar qualsevol problema no 

detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres 

 

Caldrà  referenciar  tots  els  serveis  soterrats  existents,  la  situació  dels  quals  

s’haurà confrontat prèviament amb la informació donada per les companyies 

subministradores o els serveis tècnics municipals. 

 

1.2. Excavacions en qualsevol tipus de terreny 

Les  excavacions  s’efectuaran  d’acord  amb  els  plànols  del  projecte,  i  amb  les  
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dades obtingudes del replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les 

obres. 

 

La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos 

de les  zones  de  desmunt, així  com  llur  refinament  i  l’execució de  cunetes  

provisionals o definitives. 

 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran 

per a deixar l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de 

l’activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de 

l’excavació. Si l’esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, 

el director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en subrasant que serà 

mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions. 

 

Amb  l’esmentada  excavació  addicional  i  el  consegüent  rebliment  amb  sòl  de  

qualitat adequada o seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les 

operacions esmentades de refinament i compactació de l’esplanada i la possible 

substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran 

incloses en els preus definits al projecte per als moviments de terres. 

 

Quan existeixi la possibilitat d’esllavissaments els talussos s’estabilitzaran amb 

geotèxtil d’armadura de vegetació o amb hidrosembra. El geotèxtil d’armadura (geotèxtil 

anisòtrop de poliester  no  teixit)  es  consolidarà  mecànicament  mitjançant  punxonat  

amb  alta  relació càrrega-allargament, inalterable a agents orgànics, químics i de 

fluència mínima, i amb les característiques següents: 

 

ƒ  

í

 = 350 g/m2

ƒ 

ƒ 

càrrega de ruptura: 

càrrega de treball: 

f1 

f2 

≥  40 KN/m

= 13 KN/m
 

El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de poliester no teixit) es consolidarà 

mecànicament mitjançant punxonat sobre un teixit base de poliester, amb una trama 

que permeti la penetració  de  les  arrels  de  les  plantes  que  germinen  en  la  seva  

superfície.  Les característiques d’aquest geotèxtil seran: 

 

ƒ inalterable als raigs UV 

ƒ pes per unitat de superfície :  p  =  160 g/m2 

ƒ càrrega de ruptura :  f1 ≥   13 KN/m 

 

La hidrosembra es realitzarà en diverses capes fins aconseguir un gruix total d’1 cm 

o superior. 
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Els següents components i quantitat han de formar part de la mescla d’hidrosembra per 

m2 

de superfície vertical de mur verd. 

 

ƒ aigua 18 l/m2 

ƒ mulch de fibra curta tipus TEXTOMULCH o similar en quantitat d’1 kg/m2   que 

inclogui: 

 

- fibres vegetals de longitud inferior a 30 mm 

- fertilitzant NPK d’alliberament lent 

- algues seques 

- micro i macro nodriments 

- fixador-estabilitzador 

- compost amb proporció elevada de llim i argila tipus TEXTOHUM o similar en 

quantitat de  8  l/m2   que afavoreixi la  retenció d’humitat i  serveixi de  sòl  inicial a  

les  plantes germinades 

 

ƒ llavors de plantes herbàcies d’espais apropiats per a la precipitació mitjana, 

temperatura i orientació del mur verd en quantitat de 30-40 gr/m2 

 

ƒ la hidrosembra s’ha de realitzar fora d’època estival excepte condicions 

meteorològiques favorables o regs 

 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per 

diferència entre els perfils, presos abans i després dels treballs. 

 

S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida 

al terreny tal com es trobi on s’hagi d’excavar. 

 

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents 

tipus d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb 

un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 

 

La rectificació de talussos s’abonarà al preu d’excavació del quadre de preus del projecte. 

 

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol 

causa o nivells freàtics alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran  

inclosos als preus d’excavació. 

 

El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades 
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zones baixes de les parcel·les, prèvia neteja i esbrossada d’aquestes. El replè de 

parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 

 

Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol 

distància, l’abocament, estesa i compactació. Si a criteri del director de les obres els 

materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a 

l’abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. 

 

La neteja, esbrossada i compactació de les terres dins les parcel·les no seran 

d’abonament independent. 

 

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses 

ja indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions 

necessàries per acabar correctament la unitat d’obra, així com les taxes i cànons dels 

abocadors. 

 

Els geotèxtils i hidrosembres es mesuraran i abonaran per metres quadrats de 

superfície col·locada de terreny. 

 

1.3. Reblerts 

1.3.1. Terraplè 

Consisteix en  l’extensió  i  compactació de  materials  terrencs  procedents  

d’excavació o préstecs.  Els  materials  per  a  formar  terraplens  compliran  les  

especificacions  que  es defineixen a l’apartat de condicions mínimes d’acceptació dels 

terraplens. 

 

La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir 

discontinuïtats a les superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinament i 

compactació. 

 

A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, 

tot formant  esglaons d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè 

pel punt més baix. 

 

Les tongades seran de gruix uniforme i  suficientment reduït, a fi que amb els 

mitjans disponibles s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els 

materials de cada  tongada  seran  de  característiques  uniformes.  S’eliminaran  les  

pedres  de  volum superior a la meitat de la tongada. 

 

No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent 

compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per 
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l’encarregat facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat 

excessiva, no s’estendrà la següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 

 

En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl 

natural, consideri que l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se 

substituirà el gruix d’esplanada que la direcció indiqui per material seleccionat 

procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre element portant (geotèxtil o similar), 

segons el criteri de la direcció d’obra. 

 

Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens 

Per  a  poder  acceptar  els  terraplens  caldrà  comprovar  la  qualitat  dels  materials  i  

les condicions de compactació. 

 

A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i 

d’acceptació executats per un laboratori homologat. 

 

Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar 

terraplens els sòls es classifiquen segons el quadre següent: 

 

Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons 

determinades condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i 

contingut en matèria orgànica. Com a condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten 

els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden 

admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a 

mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls  adequats els que 

formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 

 

SÒLS INADEQUATS SÒLS TOLERABLES SÒLS ADEQUATS 
SÒLS 

SELECCIONATS 

No compleixen les 

condicions dels sòls 

tolerables 

Menys del 25% en 

pes 

de pedres de mida 

>15 cm 

Sense pedres de 

mida 

>10 cm 

Sense pedres de mida

>8 cm 

  

Neteja del 35% en 

pes 

de partícules de 

mida 

< 0,80 UNE 

Menys del 25% en pes

de partícules de mida

0,80 UNE 

 

LL < 40 

o 

LL < 65 

LL < 40 

LL < 30 

i 

IP < 10 
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i 

IP > 0,6 LL-g 

 
Densitat proctor 

> 1,450 kg/dm2 

Densitat proctor 

> 1,750 kg/dm2 
 

 CBR > 3 
CBR > 5 

Sòl inflable < 2% 

CBR > 10 

Sòls no inflables 

 

Contingut de 

matèria 

orgànica < 2% 

Contingut de 

matèria 

orgànica < 1% 

Sense matèria 

orgànica 

 

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat 

de l’Assaig Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts 

singulars, com ara pous o embornals). 

 

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la màxima 

de l’Assaig Próctor Modificat. 

 

1.4. Enderrocs 

Es defineix com a enderroc, l’operació d’enderrocament i/o demolició de tots els 

elements que obstaculitzin la construcció d’una obra o que sigui necessari fer 

desaparèixer. 

 

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les).  

 

Execució de les obres 

La seva execució inclou les operacions següents: 

 

ƒ Demolició de materials i/o enderrocament d’edificacions o construccions diverses 

ƒ Seccionament o tall dels col·lector afectat i desviament provisional fins la seva 

connexió definitiva. En el cas de cabals reduïts i prèvia autorització de la D.O. es podrà 

taponar el col·lector i evacuar les aigües , si fos necessari, mitjançant bombament 

ƒ retirada dels materials resultants a abocadors autoritzats, plantes específiques o al 

lloc d’utilització o aplec definitiu 

 

Execució de les obres 

Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció 

d’unes condicions de seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures 

existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà 

i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 

 

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran 
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amb cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de 

molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc. 

 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el 

que ens ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte. 

 

Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte. 

 

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió del material prèviament 

seleccionat, el transport  a  abocadors  autoritzats,  plantes  específiques  o  lloc  

d’utilització,  així  com  la manipulació dels materials, canons, abocament i estesa del 

material i mà d’obra necessària per a la seva execució. 

 

El contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocs en la zona 

del sector que els assigni el director de l’obra, quan aquest consideri la seva possible 

utilització o  valoració. 

 

La sobre-excavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció 

d’obra, es valorarà amb els preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors 

que apareixen al quadre de preus. 

 

Fresat 

Consisteix en disgregar, tot repicant o  gratant, per mitjans mecànics, un paviment 

per millorar-ne l’adherència amb la nova capa de paviment. 

 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per m2  executats. 

 

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, el transport a abocador i la 

posterior compactació de la capa de paviment obtinguda, així com la manipulació 

dels materials, maquinària i mà d’obra necessària per a la seva execució. 

 

1.5. Subbases 

La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vials 

de tots els  serveis (rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase 

col·locada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta 

de l’obra i sobre aquesta s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles. 

 

Subbase granular 

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base 
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del paviment i l’esplanada. 

 

El material podrà ser tot-ú natural o  tot-ú procedent  de l’esmicolament de material 

de pedrera o de graves naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos 

(formigó i maó). 

 

Condicions mínimes d’acceptació 

La granulometria haurà de complir les següents condicions: 

 

• La fracció del material que passi pel tamís 80 μm UNE serà inferior als 2/3 de la 

fracció que passi pel tamís 400 μm UNE. 

• La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2. 

 

QUADRE 1 - TOT-Ú NATURAL I GRANULATS RECICLATS 

TAMISOS 

UNE 

Garbellament ponderat acumulat (%) 

TN (50) TN (40) TN (25) TN (20) TNA 

50 100 --- --- --- 100 

40 80-95 100 --- --- --- 
25 50-90 75-95 100 --- 60-100 
20 --- 60-85 80-100 100 --- 
10 40-70 45-75 50-80 70-100 40-85 
5 25-50 30-55 35-65 50-85 30-70 
2 15-35 20-40 25-50 30-60 15-50 

400чm 6-22 6-25 8-30 10-35 8-35 
80чm 0-10 0-12 0-12 0-15 0-18 

 

QUADRE 2 - TOT-Ú ARTIFICIAL (PROCEDENT D’ESMICOLAMENT DE PEDRERA ) 

TAMISOS 

UNE 

Garbellament ponderal acumulat (%) 

TA (40) TA (25) 

40 100 --- 

25 75 – 100 100 

20 60 – 90 75 – 100 

10 45 – 70 50 – 80 

5 30 – 50 35 – 60 

2 16 – 32 20 – 40 

400чm 6-20 8-22 

80чm 0-10 0-10 

 

A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent: 

 

La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig 

de Los Angeles, inferior a 50. 

 

La capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. L’equivalent 
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de sorra del material serà en tot cas superior a 25. 

 

No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys. 

 

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les condicions 

següents: 

 

límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 

índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 

 

Quan procedeixi de granulats reciclats, el contingut de fusta serà inferior al 0,5% en pes 

i a l’1% en restes d’asfalt. L’inflament serà inferior al 2% i es comprovarà a partir de 

l’assaig NLT 111/78, d’índex CBR en laboratori. 

 

La subbase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm. 

 

El mòdul de compressibilitat amb càrrega amb placa no serà inferior a 100 per a trànsit 

T0- T1 i a 80 per a trànsit T2-T3. 

 

A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 98% 

de la densitat màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta 

densitat fins i tot a les zones especials com ara al voltant dels pous, embornals o 

elements singulars. 

 

Subbase de sòl-ciment 

El sòl-ciment és la mescla, convenientment compactada de sòl, ciment, aigua i 

eventualment addicions, a la qual s’exigeixen unes determinades condicions de 

resistència i duresa i no susceptibilitat a l’aigua. 

 

Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 512 del PG 3 

 

Mesurament i abonament 

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, 

la subbase s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre 

perfil teòric  d’execució.  S’entendrà  sempre  que  el  preu  comprèn  el  refinament, 

preparació i compactació de l’esplanada, així com totes les operacions, materials 

auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
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2. OBRES DE FORMIGÓ 

2.1. Formigons en massa i armats 

Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva 

resistència característica,  als  quadres  i  pressupostos parcials  del  projecte.  S’entén  

per  resistència característica a la de tractament a compressió del formigó fabricat que 

determina l’EHE i serà rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la resistència 

exigida en el projecte, encara que la seva fabricació s’hagi realitzat amb dosificacions 

remarcades en algun document d’aquest, ja que aquestes només tenen caràcter 

orientatiu, per la qual cosa el contractista està obligat a realitzar els assaigs previs 

necessaris per tal d’aconseguir la dosificació més adequada i no podrà reclamar 

modificació en els preus contractats per diferències en més o en menys sobre les 

dosificacions suposades. 

 

Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de la 

col·locació i fixació de l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de 

fons i costers. No s’iniciarà cap  tasca sense autorització. El contractista està obligat, 

per tant, a avisar amb suficient antelació per tal que les dites comprovacions puguin ser 

realitzades sense alterar el ritme constructiu. 

 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat 

per a cada element de l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d’obra. 

 

En el pla es farà constar: 

•   descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó 

a emprar en cada unitat 

•   forma de tractament dels junts de formigonat 

 

Per a cada unitat es farà constar: 

•   sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament 

directe i d’altres) 

•   característiques del mitjans mecànics 

•   personal 

•   vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per 

possible avaria) 

•   seqüència d’ompliment dels motlles 

•   mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les 

persones (passarel·les, bastides, taulons o d’altres) 

•   mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control 

•   sistema de curat de formigó 
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Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de 

regir, fins i tot  en tot allò que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, 

totes les prescripcions de l’EHE, i a més a més les següents: 

 

•   Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors 

d’agulla o  d’encofrat. El pervibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó 

fresc i es retirarà també verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment 

horitzontal mentre es tingui submergit en el formigó. Es procurarà d’extremar el 

vibrador en les proximitats dels encofrats per tal d’evitar la formació de bosses de 

pedres o coqueres, i en el formigó armat o pretensat es realitzarà amb el màxim de cura 

per tal d’evitar el desplaçament de les armadures. La junta del vibrador haurà de 

penetrar cada cop en la tongada anterior ja vibrada.  L’última  passada  s’haurà  de  fer  

de  manera  que  el  vibrador  no  toqui  les armadures. 

 

No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i 

cinquanta centímetres (1,50 m), ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda 

prohibit utilitzar canaletes o trompes per al transport i posada en obra del formigó 

sense la presència del director de l’obra o la d’un facultatiu o vigilant a les seves 

ordres. S’evitarà que el doll de formigó no es projecti directament sobre armadures o 

encofrat. 

 

•   No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les 

característiques  del formigó, si no és que ho autoritza el director de l’obra, el qual 

adoptarà les mesures adequades. 

 

•   Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat. 

 

•   Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament 

humides mitjançant el reg o la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les 

quasl es mantindran constantment humides. La temperatura de l’aigua utilitzada pel 

risc no serà inferior  en  més  de  vint  (20)  graus)  a  la  del  formigó.  També  es  

podran  utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials 

impermeables, prèvia autorització del director de l’obra. 

 

Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es 

cobrirà la junta amb sacs de gerga humits per tal protegir.la dels agents atmosfèrics. 

 

•   Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre 

el director  d’obra no indiqui una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, 

mesurada respecte d’una  regla de 2 mm, serà de 5 mm en superfícies vistes i de 

20 mm en superfícies ocultes. els defectes superficials podran ser reparats per 

arrebossat. En cas que superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en zones 
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crítiques de l’obra, no es podran reparar sense que siguin examinats pel director de 

l’obra, el qual es pronunciarà sobre la possibilitat de reparar-los o destruir parcialment o 

totalment l’element en qüestió. 

 

•   El formigó que s’utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el 

sistema i maquinària que pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l’àrid, les pressions 

màximes i mínimes i la forma de dur a terme el formigonat de cada anella i de protegir el 

terreny per tal d’evitar que es mescli amb el formigó com a conseqüència del cop. 

Sobre tot això haurà  de  recaure  l’aprovació  del  director  de  l’obra  i,  en  tot  cas,  

s’adoptaran  les disposicions precises per al perfecte formigonat de la clau. 

 

•   En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que 

quedin perfectament  envoltades  i  es  mantinguin  els  recobriments  previstos,  tot  i  

removent enèrgicament el formigó després del seu abocament, especialment a les zones 

en què es reuneixi gran quantitat d’acer. En elements verticals de gran gruix, i en lloses, 

l’estesa del formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a quinze 

centímetres (15 cm), perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada 

capa ompli totalment la superfície  horitzontal de l’element que es formigoni o la 

compresa entre les juntes de dilatació. 

 

•   A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a 

seva alçada i  procurant que no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al 

llarg de l’encofrat. Als  pilars el formigonat s’efectuarà de manera que la seva velocitat 

no sigui superior a dos metres (2 m) d’alçada per hora de treball. Quan els pilars i 

elements horitzontals que s’hi recolzen s’executen d’una manera contínua, es 

deixaran passar almenys dues (2) hores abans de construir els elements horitzontals, a 

fi i efecte que el formigó dels pilars s’hagi assentat definitivament. 

 

Mesurament i abonament 

El formigó s’abonarà per metres cúbic (m3) realment executats, mesurat segons 

dimensions teòriques dels plànols. Al preu s’inclou el següent: 

•   l’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els 

materials necessaris per a a fabricació i posada en obra 

•   la fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó 

•   l’execució i tractaments dels junts 

•   la protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat 

•   l’acabat i la realització de la textura superficial 

•   qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 
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2.2. Encofrats 

Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per la seva novetat no 

estiguin sancionats per la pràctica, prèvia autorització del director de l’obra i després que 

es demostri la seva eficàcia i seguretat. 

 

Tant les superfícies del encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de 

facilitar el treball no contindran substàncies agressives per al formigó. 

 

Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva 

deformació durant  la  col·locació  i  compactació  del  formigó.  S’hauran  de  projectar  

de  forma  que impedeixin el lliure escurçament del formigó per retracció. 

 

Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, 

de manera que el seu muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense 

requeriment de cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats que hagin de ser utilitzats per 

unitats repetides seran curosament rectificats i netejats abans de la seva utilització. 

 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises 

per aconseguir que els paràmetres de les peces de formigó motllurades en aquests no 

presentin defectes,   bombeigs,  ressalts  o  rebaves.  Els  encofrats  per  pilars  

cilíndrics,  bigues pretensades i  elements que hagin de tenir una terminació molt 

curosa, seran metàl·lics, almenys en la seva  superfície interior, llevat que el director 

de l’obra autoritzi un altre sistema, a instàncies del contractista, que garanteixi la 

perfecció de l’acabat. 

 

Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contrafletxa perquè 

una vegada  desencofrada i carregada la peça de formigó aquesta conservi 

contrafletxa en la magnitud que determini el director de l’obra. 

 

El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel 

director de l’obra. 

 

Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i 

desmuntatge, els productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària 

necessaris per a la seva execució, segons el mètode indicat pel director d’obra. 

 

2.3. Armadures passives 

Les armadures passives per  al  formigó  seran  d’acer  i  estaran  constituïdes  per  

barres corrugades i/o malles electrosoldades. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

Els diàmetres nominals de les barres i els filferros s’ajustaran a les sèries indicades a 

la “Instrucció de formigó estructural EHE”. 

 

Les barres i filferros no presentaran defectes superficials, clivelles ni bufaments. 

 

Per a les barres corrugades cal emprar els següents tipus d’acer: B 400 S I B 500 S, 

amb límits elàstics fy no menors de 400 I 500 i 6.000 N/mm2, respectivament. 

 

Per a les malles electrosoldades cal emprar filferros corrugats d’acer tipus B 500 T, amb 

límit elàstic fy igual o superior a 500 N/mm2 

 

Compliran satisfactòriament els assaigs de control de qualitat prescrits a la “Instrucció 

de formigó estructural EHE ”,.ja esmentada. 

 

La forma i dimensions de les armadures serà la indicada als plànols de projecte o, en el 

seu cas,  pel  director  d’obra. Els  radis  de  doblegat  i  longituds  d’ancoratge  i  

solapament s’ajustaran al que dicta la instrucció EHE. 

 

Mesurament i abonament 

L’acer d’armadures es mesurarà i abonarà per quilograms d’acer rodó, mesurat sobre 

plànol, incloent  el  subministrament,  manipulació  i  col·locada  amb  tots  els  

materials  auxiliars necessaris per a la correcta execució de l’obra. Les pèrdues per retalls 

no s’abonaran. 

 

Les malles electrosoldades es mesuraran per quilograms o per metres quadrats (m2). 

 

 

 

                                                Vilamalla, juny de 2016 

 

Jaume Corominas Blanch 

Arquitecte assessor municipal 
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IV – PRESSUPOST 
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Amidaments 



PRESSUPOST

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST
Capítulo 01  MOVIMENT DE TERRES

1 E2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 926,000 2,800 0,500 1.296,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.296,400

2 E2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 926,000 2,800 0,500 1.296,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.296,400

3 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 926,000 2,800 0,500 1.296,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.296,400

Obra 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST
Capítulo 02  PAVIMENTACIÓ

1 G3J21111 m3 Base de pedra d'escullera amb blocs de pedra calcària sense classificar, col·locats amb pala carregadora.
Inclos extesa i compactat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 926,000 2,800 0,350 907,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 907,480

2 E9G11234 m2 Paviment de formigó HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 926,000 2,800 2.592,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.592,800

3 E4BCM888 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 926,000 2,800 2.592,800 C#*D#*E#*F#

EUR



PRESSUPOST

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 2.592,800

EUR
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Quadre de preus núm. 1 



PRESSUPOST

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

E2213122P-1 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

1,84 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E2R35037P-2 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km

3,35 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

E2RA7LP0P-3 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,61 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

E4BCM888P-4 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,83 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

E9G11234P-5 m2 Paviment de formigó HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic 7,68 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

G3J21111P-6 m3 Base de pedra d'escullera amb blocs de pedra calcària sense classificar, col·locats amb pala
carregadora. Inclos extesa i compactat.

31,04 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

   Jaume Corominas Blanch
Arquitecte assessor municipal
     Nº col. 26757/0
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Quadre de preus núm. 2 



PRESSUPOST

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 E2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

1,84 €

Altres conceptes 1,84000 €

P-2 E2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km

3,35 €

Altres conceptes 3,35000 €

P-3 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,61 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,56000 €

Altres conceptes 0,05000 €

P-4 E4BCM888 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,83 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01494 €

B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

1,60800 €

Altres conceptes 0,20706 €

P-5 E9G11234 m2 Paviment de formigó HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic 7,68 €

Sense descomposició 7,68000 €

P-6 G3J21111 m3 Base de pedra d'escullera amb blocs de pedra calcària sense classificar, col·locats amb pala
carregadora. Inclos extesa i compactat.

31,04 €

B0442G00 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària sense classificar 15,46160 €

Altres conceptes 15,57840 €

   Jaume Corominas Blanch
Arquitecte assessor municipal
     Nº col. 26757/0
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Pressupost 



PRESSUPOST

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Presupuesto PRESSUPOST

Capítulo 01 MOVIMENT DE TERRES

1 E2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 1)

1,84 1.296,400 2.385,38

2 E2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 2)

3,35 1.296,400 4.342,94

3 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

3,61 1.296,400 4.680,00

TOTAL Capítulo 01.01 11.408,32

Obra 01 Presupuesto PRESSUPOST

Capítulo 02 PAVIMENTACIÓ

1 G3J21111 m3 Base de pedra d'escullera amb blocs de pedra calcària sense
classificar, col·locats amb pala carregadora. Inclos extesa i compactat.
(P - 6)

31,04 907,480 28.168,18

2 E9G11234 m2 Paviment de formigó HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix, amb acabat
remolinat mecànic (P - 5)

7,68 2.592,800 19.912,70

3 E4BCM888 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080 (P - 4)

1,83 2.592,800 4.744,82

TOTAL Capítulo 01.02 52.825,70

EUR
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Resum del pressupost 



PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítulo Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  MOVIMENT DE TERRES 11.408,32

Capítulo 01.02  PAVIMENTACIÓ 52.825,70

Obra 01 Presupuesto PRESSUPOST 64.234,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
64.234,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto PRESSUPOST 64.234,02

64.234,02

EUR



PRESSUPOST

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 64.234,02

13 % Despeses Generals SOBRE 64.234,02...................................................................... 8.350,42

6 % Benefici industrial SOBRE 64.234,02............................................................................ 3.854,04

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 76.438,48

21 % IVA SOBRE 76.438,48................................................................................................ 16.052,08

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 92.490,56

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

noranta-dos mil quatre-cents noranta euros amb cinquanta-sis cèntims

   Jaume Corominas Blanch
Arquitecte assessor municipal
     Nº col. 26757/0




