


ÍNDEX DEL PROJECTE

MEMÒRIA
1.1 DADES GENERALS DEL PROJECTE
1.2 OBJECTE DEL PROJECTE
1.3 SITUACIÓ GEOGRÀFICA
1.4 ESTAT ACTUAL
1.5 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
1.6 SUPERFÍCIE DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ
1.7 NORMATIVA URBANÍSTICA
1.8 CONTROL DE QUALITAT
1.9 COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D'ACCESSIBILITAT

1.10 JUSTIFICACIÓ DE LES SOLUCIONS
1.12 JUSTIFICACIÓ DE CÀLCUL I DIMENSIONAT DEL CLAVEGUERAM
1.13 XARXA D'AIGUA POTABLE
1.14 XARXA DE BAIXA TENSIÓ
1.15 XARXA DE TELEFONIA
1.16 SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL
1.17 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
1.18 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
1.22 PRESSUPOST

ANNEX 1
JUSTIFICACIÓ ILUMINACIÓ CARRER 10 m

COMPLIMENTACIÓ DE RESIDUS
1 MESURES MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS
2 ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS
3 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS
4 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
5 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
6 PRESSUPOST

PLEC DE CONDICIONS
CAP 1 GENERALITATS
CAP 2 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
CAP 3 UNITATS D'OBRA DE PLANTACIONS I JARDINERIA
CAP 4 UNITATS D'OBRA DE DISRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC
CAP 5 UNITATS D'OBRA DE XARXA TELEFÒNICA I ALTRES SERVEIS

AMIDAMENTS I PRESSUPOST
AMIDAMENTS
PRESSUPOST
RESUM DEL PRESSUPOST

PLÀNOLS
01 EMPLAÇAMENT 
02 FOTOGRAFIES AÈRIES
03 ZONA D'ACTUACIÓ PAU-22 PUIGMAL 3
04 AMBIT DE L'OBRA  PAU-22
05 ZONA 1  PAVIMENT VORERA
06 ZONA 2  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
07 ZONA 2  SANEJAMENT - ENLLUMENAT PUBLIC
08 SECCIÓ VIAL  DETALLS VIAL
09 DETALLS ENLLUMENAT PÚBLIC
10 DETALLS CLAVEGUERAM
11 ZONA 2  INSTAL.LACIONS, TELEFONIA-ELECTRICITAT BT-AIGUA I SENYALITZACIÓ
12 DETALLS INSTAL.LACIÓ  BT  I INSTAL.LACIÓ AIGUA
13 DETALLS INSTAL.LACIÓ TELEFONIA

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

2 de 162



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    MEMÒRIA 
 
 
 

 

3 de 162



SERGI MONTERDE RAMON 
ARQUITECTE TÈCNIC 
C. La Jonquera, 93  2n 1a  -  17600  FIGUERES  -  Tel  972 506 112  -  E-mail: sergimonterde@yahoo.es 
Mem - 1 - 

 
MEMÒRIA 

 
1.1 DADES GENERALS DEL PROJECTE 
 

 
Projecte:  PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA VIALITAT DEL PAU-22 PUIGMAL 3 
   Illa entre els carrers del PI i de l’ OLIVERA      
   CASTELLÓ D’EMPÚRIES - EMPURIABRAVA  - (Alt Empordà) 
   GIRONA 
 
Propietat :  PROMOCIONS 122 SL. 
   NIF   B17510132 
   Carrer POMPEU FABRA, 5   2on  3a 
   FIGUERES 17600 

GIRONA 
     
Autor del projecte:   SERGI MONTERDE I RAMON 
   Arquitecte Tècnic   col. 17003090 
   C/ La Jonquera, 93  2n  1a 
   17600 FIGUERES 
   GIRONA   
 
     
1.2 OBJECTE DEL PROJECTE  
 
L’objecte d’aquest  projecte es definir totes les actuacions necessàries per concretar l’execució de les obres de la 
formació de la vialitat de l’illa afectada per el PAU- 22 PUIGMAL 3 i poder consolidar el vial de nova creació 
conjuntament amb la meitat d’aquest vial dins del solar de propietat municipal i les feines de col·locació de panot en 
la part de la vorera del PAU 22 pendent de pavimentar. Es concretaran les actuacions vinculades a la formació de la 
nova vialitat i la definició de totes les instal·lacions de les xarxes de serveis necessaris.  
Es part d’aquest projecte també  resoldre la connexió amb la xarxa viaria existent. 
La documentació base per a la redacció d’aquest projecte ha estat aportada per la propietat, i també per la consulta 
de la documentació gràfica dels plànols corresponents del POUM. 
Com a actuacions prèvies a l’inici de les obres caldrà fer la comprovació de la topografia i també esperar les 
indicacions de les companyies proveïdores dels serveis a les que ha estat dirigida la sol·licitud d’informació sobre la 
xarxa existent i característiques necessàries per a la connexió de les línies que donen servei als nous possibles 
usuaris que depenen de les ampliacions de les xarxes existents. 
Les cartes en sol·licitud d’informació han estat adreçades a les companyies d’electricitat, telecomunicacions 
directament i les corresponents als serveis d’aigua potable, clavegueram i enllumenat públic a l’ajuntament de 
Castelló d’Empúries. 
 
 
1.3 SITUACIÓ GEOGRAFICA DE L’ACTUACIÓ 
 
L’àmbit  afectat per aquesta actuació vinculada a la consolidació de les actuacions previstes en el PAU-22 PUIGMAL 
3, segons la planificació aprovada en el POUM polígons d’actuació urbanística  PAU, es  una illa de forma  
rectangulars amb una superfície afectada total 5.018,00 m2, està situada a la zona d’Empuriabrava, al terme 
municipal de Castelló d’Empúries a la demarcació de Girona i a l’Alt Empordà  i amb coordenades UTM del centre de 
parcel·la de X508233  Y 4678564 
 
   
1.4 ESTAT ACTUAL 
   
La parcel·la objecte d’aquest projecte a l’actualitat interiorment està sense edificar i l’encintat de les voreres està 
consolidat amb el serveis soterrats, i en els seus límits hi ha consolidada una xarxa de clavegueram, i les del serveis 
de electricitat i aigua potable, també hi ha la xarxa de telefonia aèria. 
La zona per a on hi projectat el nou vial no hi ha cap construcció, es un terreny pla sense cap capa superficial dura, 
es la superfície del sol existent. 
 
 
1.5 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  
 
Les obres descrites en aquest projecte necessàries per consolidar la proposta de construcció d’un nou vial de 10 m 
d’amplària per uns 75 m de llargada que ocupa el 50 % a l’àmbit afectat per el PAU 22 PUIGMAL 3 i l’altre 50 % dins 
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del solar de propietat municipal amb la referència cadastral   8388911EG0788N0001EJ, que neix al carrer de 
l’Olivera i acaba en un “cul de sac” sense sortida a dia d’avui 
El tipus de vial proposat incorpora la dotació de totes les xarxes de serveis necessàries, de subministrament d’aigua 
potable,  elèctric de baixa tensió, xarxa separativa de clavegueram d’aigües residuals i aigües plujanes, , distribució 
de senyal de telefonia, i enllumenat públic. 
Per a cada actuació hi ha definició concreta en cada annex específic que contempla individualment les obres 
corresponents a moviment de terres, vialitat, xarxa de distribució d’aigua, xarxa de distribució de electricitat de baixa 
tensió, , xarxa de distribució de telefonia, xarxa de clavegueram, xarxa d’enllumenat públic. 
 
1.5.1 Moviments de terres: 
El moviment de terres en dues fases una de rebaix i terraplenat  en la formació de la plataforma dels vials i un altre 
d’excavació de rases i pous per el pas d’instal·lacions. 
 
1.5.2 Ferms i paviments : 
Desprès del correcte anivellament segons les cotes de projecte es formaran el vial un de 10.00 segons les 
característiques descrites en el projecte. 
Es definiran les seccions en funció de la tipologia de circulació de tipus T4221 i sobre explanada del tipus E2 
adaptada a les seccions del la normativa 6.1 IC de seccions de ferms de carreteres. 
Els paviments de voreres seran de panots hidràulics sobre base de formigó. 
 
1.5.3 Xarxes de serveis i altres infraestructures: 
Els projecte contempla l’execució de rases i el seu terraplenat per enterrar totes les xarxes de serveis, electricitat, 
enllumenat públic, telefonia, i aigua.  Estan a càrrec de les companyies prestatàries dels serveis el donar la 
informació sobre els aspectes tècnics particulars que afectin cada servei.  
Els dimensionats i la definició dels materials de les línies d’aigua potable, electricitat de baixa tensió, gas i 
telecomunicacions així com la seva posta en obra correspondrà a les companyies prestatàries o a empreses 
concessionàries d’aquest tipus d’obra. 
 
1.5.4 Xarxes de clavegueram: 
Es procedirà a l’ excavació de rases i pous amb mitjans mecànics, apuntalat quan sigui necessari. El material 
resultant es carregarà amb mitjans mecànics i es transportarà a l’ abocador. Es realitzarà el refinat de les superfícies 
excavades en rases i pous.  
Es formaran els embornals amb pous de 70x30 cm de mides interiors, inclòs solera de formigó HM-15 cm de gruix, 
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment.  
La connexió dels nous embornals al col·lector existent es realitzarà mitjançant peces prefabricades tipus sifònic,que 
aniran a connectar per dalt del col·lector. 
La ubicació dels embornals nous es realitzarà respectat la pendent que segueix els peraltes. 
 
1.5.5 Xarxa d’enllumenat públic 
Tal com hi consta en el Plec de Condicions per a l’enllumenat públic que te aprovat l’ajuntament de Castelló 
d’Empúries en el que es diu : 
 
L'enllumenat és farà d'acord amb les instruccions tècniques MI BT 009 del Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió. 
A part, des de Serveis Tècnics Municipals, s'estableixen uns sistemes d’instal·lació i uns materials estandarditzats al 
municipi. 
 
ENLLUMENAT : 
• Amb la finalitat de reduir el consum s’instal·laran fanals amb llumenera de LEO de la potencia necessària per 
aconseguir els nivells lumínics establerts al Reial decret 1890/2008 i/o els que estableixi L’Ajuntament per el carrer 
en concret. S'hauran de presentar els corresponents estudis lumínics. 
• La llumenera seran Phillips del model existent a la resta dels vials de la zona per columnes de fins a 4.50,  
• Les caixes seccionadores dels fanals seran CLAVEO ( Mod .1468, 1469 o 1465 o referències equivalents). 
• El cable s’instal·larà del tipus RV-K 1 kV unipolar i marcat als extrems diferenciant correctament les fases i el 
neutre. 
• Els fanals hauran de tenir tots els certificats d'homologació i seran del tipus columnes de 6 a 10metres d’alçada en 
acer galvanitzat o pintat en color depenent de la via, i prèviament consensuat amb els serveis tècnics municipals 
(alçada i color). 
• S’instal·larà una xarxa de terra nu d'acord al REBT. 
 
QUADRE DE DISTRIBUCIÓ 
• Tots els diferencials de sortida a enllumenat públic seran de reconnexió automàtica individual per sortida. 
• L'encesa és farà per mitja de rellotge astronòmic ASTRO SAT o ASTRO NOVA CITY de ORBIS o be connectat al 
sistema de control existent. 
• El quadre de distribució serà de doble aïllament i el pany amb clau JIS elèctric. 
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L’obra civil consisteix en una canalització de 40cm d’amplada i 60cm de fons on es col·locarà un tub PE de 90mm i 
cable nu de coure de 35mm2. s’executaran arquetes de 60x60 davant del nou armari i en creuament de calçada. La 
canalització en els creuaments de calçada estarà formada per dos tubs de PE de 110mm. 
 
1.5.6 Senyalització horitzontal i vertical: 
Es realitzarà la senyalització tant vertical com, horitzontal abans d’obrir al públic l‘espai. Es faran servir plaques 
homologades i segons projecte. 
. 
 
1.6 SUPERFÍCIE DE L’ÀMBIT A L’ACTUALITAT  
 
La superfície total de l’àmbit d’actuació es la limitada per el pau-18  es de 42.510,00 m2, en la zona de l’illa objecte 
d’aquest projecte que actualment esta definida urbanísticament dins de la totalitats del Pau i que es la part que 
afectada per aquest projecte es de 16.531,62 M2 
 
 
1.6.1 Quadre de superfícies desprès de la nova vialitat 
 
SUPERFICIE DE VIAL-1 50 % Ajuntament       545,75 M2 
SUPERFICIE DE VIAL-1  50% Promocions 122 SL.     545,75 M2 
SUPERFICIE DE VORERA-1  Promocions 122 SL:     101,47 M2 
 

 
SUPERFICIE TOTAL  AFECTADA PER EL PROJECTE     1.192,47 M2 

 
1.7 NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
Pla d’ordenació urbanística Municipal de Castelló d’Empúries de setembre del 2.013 aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 17 desembre del 2.013.  Polígon d’actuació urbanística sobre Sol Urbà 
consolidat  (PAU-22  Puigmal 3), amb la qualificació urbanística de clau 8b4 i a la zona colindant de propietat 
municipal afectada per el 50 % de la nova vialitat  amb qualificació urbanística clau E5 
Entre les mesures que afecten aquest projecte d’urbanització hi ha : 
 
Determinacions de les mesures de protecció d’incendis: 
 
Aquest PAU haurà de complir amb la normativa sectorial d'incendis vigent; disposant d'una xarxa d'hidrants d'acord 
amb el Decret 241/1994; garantint una xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa d'hidrants, segons la 
norma UNE 23500 Sistemes d'abastament d'aigua contra incendis; i complint que aquesta xarxa tingui les condicions 
tècniques determinades en la Instrucció Tècnica Complementària SP-120. Els hidrants estaran a una distància 
màxima de 100,00 m de qualsevol punt, i en conseqüència es trobaran a una distància màxima entre ells de 200,00 
m, i es disposaran de manera que donin compliment a aquestes distancies als sols urbans de l’entorn i supleixin les 
mancances actuals de la xarxa. 
La vialitat determinada en el PAU i en el Projecte d’Urbanització ha de complir amb les condicions específiques de la 
Secció 5 del Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendis del Reial Decret 314/2006 i la Instrucció Tècnica 
Complementària SP113. 
 Per altra banda, en el perímetre del PAU limítrofa a les zones agrícola-forestals i de sòl no urbanitzable es disposarà 
d'una franja de 25,00 m d'amplada separant la zona edificada del sòl no urbanitzable, lliure d'arbustos o vegetació 
que pugui propagar un incendi. 
Aquest polígon prové d’una urbanització amb un Pla parcial, un Projecte de reparcel·lació i un Projecte d’urbanització 
aprovats, amb les illes consolidades, i per tant, el PAU només és a efectes de modificar la tipologia d’habitatges i 
d’urbanitzar una nova part en funció de la nova ordenació. La configuració i la secció de la vialitat ja està 
pràcticament establerta, i per tant, la seguretat i el compliment de la normativa sectorial s’establirà en bases a 
mesures correctores concretes a determinar en el Projecte d’urbanització. 
 
 
Determinacions de les mesures de la xarxa de clavegueram 
 
Es recomana realitzar la xarxa de clavegueram separativa i, per tant, en el cas d’utilitzar una xarxa unitària s’haurà 
de justificar. 
El Projecte d’urbanització determinarà la xarxa necessària en aquest PAU, en funció de la connexió i de les 
preexistències. 
S’hauran de prendre mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als col•lectors; i en caràcter general, la xarxa 
d’aigües pluvials haurà d’incorporar les obres i les instal·lacions necessàries que permeti retenir i evacuar 
adequadament cap a la depuradora d’aigües residuals les primeres aigües d’escorrentia de la xarxa de sanejament 
amb elevades concentracions de contaminants produïdes. 
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La connexió al sistema públic de sanejament actual es farà mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. 
L’Ajuntament haurà de comunicar i traslladar a l’ACA el projecte d’urbanització, i la promoció haurà d’assumir els 
costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament. 
Una bona part de la xarxa de clavegueram d’aquest PAU ja ha estat realitzada, i per tant, en el cas d’aprofitar una 
part o la totalitat d’aquesta xarxa s’haurà de justificar la seva solució específica i el seu estat de conservació, que 
passarà pel compliment de les prescripcions i determinacions de l’ACA. 
 
 
1.8 CONTROL DE QUALITAT  
 
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per el desenvolupament del control de 
qualitat dels materials segons el decret 375/88 del 1 de desembre publicat al DOGC amb data  28/12/88 segons 
ordre de 13 de setembre del 1989 DOGC 11/10/89 i ampliat per les ordres de 12 d’abril del 1992 DOGC 22/06/92 i 
29 de juliol del 1994 DOGC 12/09/94.  
A l’annex del plec de condicions s’indiquen el criteris basics per realitzar un correcte control de qualitat dels material i 
de l’execució de les partides que ho requereixin. Aquest Pla de Control de Qualitat està subjecte a les possibles 
adequacions i modificacions que consideri oportunes la direcció facultativa de les obres. 
A l’annex corresponent a la justificació de les solucions adoptades també si cal es farà referència al control de 
qualitat concrets dels material o sobre l’execució de les partides d’obra. 
 
  
1.9  COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT 
 
El projecte compleix amb la normativa d’accessibilitat del decret 135/1995 de 24 de març i del desplegament de la 
llei 20/1991 de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i de la supressió de barreres arquitectòniques i 
l’aprovació del codi d’accessibilitat i la llei 13/2014. 
En el canvis de direcció i accessos en les zones de mobiliari urbà es pot inscriure un cercle de 1.50 m de diàmetre. 
La proposta permet diversos itineraris practicables adaptats amb una amplària mínima de 1,50 m i les pendents 
longitudinal inferiors a un 8% segons normativa i les pendents transversal inferiors al 2% el ferm seran de superfície 
antilliscant, les tapes i reixes quedaran col·locades a nivell del paviment i no hi hauran obertures superiors a 3,00 
cm, tots els carrers son a nivell, els accessos fins als habitatges son per itineraris adaptats. 
 
Els guals per a vianants tindran: 
Superfície plana i no lliscant. 
Orientació a l’invident amb la franja estriada i el pendent. 
Delimitat per senyalització vertical. 
Constructivament permet un enrasament a zero. 
És ample i còmode per a tothom. 
Superfície plana i no lliscant. 
Amb paviment de textura diferenciada per a orientar a l’invident. 
Els guals de vianants han d’estar enfrontats 2 a 2 per tal que l’invident es pugui orientar correctament. 
 
 
1.10  JUSTIFICACIÓ DE LES SOLUCIONS I MÈTODES DE CÀLCUL 
 
Càlcul dels elements de formigó armat d’acord amb la normativa EHE Instrucció de formigó estructural.  
Murs de formigó armat  i fonaments dels murs 
Materials subjectes a control normal amb coeficients de seguretat en els elements de formigó. 
 

 
1.10.1 - XARXA DE VIALS: 

Vial de 10.00 metres d’ample 
 
Secció a calçada  
Per a aquest projecte es considera una esplanada del tipus E2 per al dimensionament de ferms i paviments 
donat que es tracta d’una zona amb trànsit existent baix. 
Seguint les recomanacions per el projecte i disseny del viari urbà, del Ministeri de foment s’ha considerat la 
següent secció de ferm: 
Secció Calçada 
5cm d’asfalt tipus D-12 
Reg de adherència 
9cm d’asfalt tipus G-20 
Reg de Imprimació 
20 cm de Tot- ú  estabilitzat + 25 cms sol  seleccionat compactat 
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Secció vorera  
S’opta per un ferm rígid amb la següent secció: 
4.00 cm per panot 
4 cm morter d’assentament 
10 cm de Formigó 
20.00 cm de tot-u artificial 
 
Longitud total del vial :    75.50 m   
 

 
1.10.2 - ESTUDI LUMÍNIC DE L’ENLLUMENAT PUBLIC : 

La solució adoptada per a assegurar l’enllumenat públic ha estat la de mantenir la continuïtat amb la xarxa existent. 
Per a fer-ho s’han instal·lat les següents lluminàries: 
Columna de 4,50 metres amb lluminària tipus Phillips amb llumenera tipus LUMA iguals a les existent  amb una 
làmpada 35W. 
En el carrer, s’instal·laran 4 lluminàries (banda nord i sud).  
Donades les característiques de la xarxa d’enllumenat, s’enllaçarà amb la xarxa d’enllumenat existent. 
 
10.2.1 Característiques de disseny 
Els criteris que hem adoptat a l’hora de dissenyar la xarxa han estat: 
La xarxa de terra serà de 35 mm2 amb plaques a tots els punts de llum. 
Es col·locarà una caixa de seccionament en tots els punts de llum. 
Arquetes de derivació a cada canvi de direcció, pas de carrer i cada 40 metres lineals de tub. 
Les seccions màximes admeses seran de coure de 10 mm2 
Es farà servir cinta de senyalització a totes les rases. 
S’utilitzaran terminals de connexió a l’interior del quadre i aquest estarà degudament senyalitzat. 
Les línies trifàsiques de distribució hauran d’arribar al final de cada punt de llum. 
Per l’interior de cada tub, que serà de doble capa, solament hi podrà circular 
una línia de distribució. 
La potència màxima a connectar per quadre no superarà els 31.5 kW. 
Caldrà legalitzar la instal·lació davant del Departament d’Indústria i Energia. 
Serà necessari, a fi de rebre la instal·lació, l’informe favorable d’una Entitat d’Inspecció i Control. Caldrà que l’acta 
que aixequi l’inspector estigui totalment en blanc, és a dir, que no existeixi cap nivell de defecte. 
S’ha seguit el que marca el “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión” (Real Decreto 842/2002), tenint en 
compte en el càlcul especialment el referent a la màxima caiguda de tensió en cada línia (3%), i al valor mínim de 
compensació del factor de potència que individualment ha de tenir cada punt de llum (0,90). 
L’Enllumenat públic s’ha pensat per, a més d’estalvi energètic per reducció de flux “Punt a Punt” amb doble nivell de 
enllumenat amb la instal·lació de un cable de 2x2,5mm. La il·luminació mitjana en zones destinades al tràfic rodat es 
de 18 luxes. 
 
1.10.2.2 Característiques elèctriques 
Tipus de Instal·lació 
La instal·lació elèctrica per l'enllumenat serà totalment subterrània, complint i respectant les distàncies mínimes 
fixades al Reglament Electrotècnic: 
- Distància des de paviment voravia a part superior del tub > 0,5 m. 
- Distància des de paviment calçada a part superior del tub > 0,9 m. 
 
Reducció de flux 
El quadre de control i maniobra estarà proveït de sistema estabilitzador-reductor de flux per “punt a punt”. 
Connexió a la xarxa d’enllumenat públic 
Totes les connexions es faran sobre línies trifàsiques, energia elèctrica alterna de 50 Hz, 400 V. entre fases i 230 V. 
entre fase i neutre. En la connexió de les lluminàries a la xarxa s’utilitzaran com a mínim seccions de conductors de 
2,5 mm2. Els trams dels circuits tenen secció de 6 i 10 mm2. Aquesta connexió es farà en una caixa al interior del 
suport que contingui els dispositius de protecció i connexió, de manera que no s'exerceixin esforços de tracció sobre 
els conductors, aquests no tindran empiuladures al interior dels suports i als punts d’entrada aquests tindran una 
protecció suplementària de material aïllant. 
La secció dels conductors s’ha calculat per tal que la caiguda de tensió no sobrepassi el 3% de la existent en el 
quadre de maniobra. Per ésser la tensió de distribució de 400/230 V., les làmpades es connectaran entre fase i 
neutre. 
Les seccions mínimes seran, tal com fixa el Reglament, de 6 mm2 per modalitat subterrània. 
S’instal·larà un cablejat de 2x2,5mm per reducció de nivell “Punt a Punt”. 
 
Protecció de les lluminàries 
Cada lluminària estarà protegida contra sobreintensitats amb fusibles de 6 A. 
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Posada a terra de la instal·lació elèctrica 
Les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació s’hauran de protegir contra la possibilitat de que en un moment 
donat puguin quedar en tensió respecte a terra. Amb l’objecte de limitar aquesta i assegurar la immediata actuació 
de les proteccions diferencials, s’instal·larà la corresponent posta a terra segons les indicacions de la Instrucció 
ITC.BT.039 del vigent Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. 
Per la qual cosa es connectarà cada punt de llum al circuit de terra. El col·lector del circuit de terra serà de coure 
despullat de 1x35 mm2 per la instal·lació subterrània. 
Aquest circuit de terra es connectarà a uns elèctrodes de terra formats per plaques d'acer courejat als punts 
corresponents a cada punt de llum. La connexió de llum a plaqueta s’efectuarà amb cable enfundat groc-verd enlloc 
de amb cable de coure un (plana 173 REBT, ITC 09-10). Igualment, cada punt de llum tindrà posada a terra la seva 
portella, amb connexió a la roseta que està posada a terra en la plaqueta. 
 
1.10.2.3 Característiques dels circuits 
Les característiques generals de la xarxa són: 
Tensió (V): Trifàsica 400, Monofàsica 230 
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos : 0’85 
En els diferents quadres obtenim que les potències elèctriques a instal·lar són: 
Carrer de nova construcció : 66x16 =1.056 m2  1.056 m2 x 125 W/m2 = 132.000W = 132 KW  
 
TOTAL POTÈNCIA ELÈCTRICA NECESSÀRIA 132 K W 
 
 

 
1.12 – JUSTIFICACIO DE CALCUL I DIMENSIONAT CLAVEGUERAM 

 
1.12.1- INTRODUCCIÓ 
L’objecte del present annex és comprovar el dimensionament de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials i residuals 
dins de l’àmbit del Projecte. D’una banda, s’han estudiat les aportacions dels cabals pluvials dins l’àmbit mitjançant 
el Mètode Racional, i també s’han calculat els cabals d’aigües brutes generats pels habitatges i equipaments 
existents i previstos a l’entorn de l’àmbit d’actuació. 
S’han definit, en base a aquests cabals de disseny, la xarxa de col·lectors de desguàs i els sistemes de recollida 
d’aigües pluvials. En aquest darrer cas, s’ha comprovat que els cabals màxims que es poden evacuar mitjançant la 
xarxa és superior al cabal punta previst per a una avinguda de període de retorn de 10 anys, que és el criteri de 
dimensionament d’evacuació de la xarxa d’aigües pluvials. 
 
1.12.2- CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA 
- Característiques generals 
La principal característica de la xarxa de sanejament prevista en aquest Projecte és el seu caràcter separatiu,amb 
recollida i transport independent per a les aigües pluvials (netes) i les aigües residuals (brutes).  
Aigües avall, en canvi, la xarxa de sanejament existent al municipi és de caràcter unitari, fet que obliga a connectar 
les nostres xarxes d’evacuació d’aigües residuals i pluvials a un únic col·lector. 
- Punts de connexió 
La xarxa projectada es connectarà als pous de registre existents en el cas de que sigui possible. Si no, es 
construiran pous de registre nous en els punts de connexió. 
 
1.12.3- DISSENY DE LA XARXA 
En una zona de nova parcel·lació com la que és objecte d’aquest Projecte, cal preveure i dissenyar una nova xarxa 
de drenatge que permeti recollir les aigües de pluja generades en la conca hidrogràfica associada o bé les residuals 
originades en els habitatges i equipaments previstos en l’àmbit d’actuació. 
Tal i com es pot comprovar en el càlculs adjunts, es preveu una aportació de cabals pluvials de 1,25 m3/s per a un 
període de retorn de disseny de T=10 anys, en el punt més baix de la conca. Per a les aigües residuals, es considera 
un cabal màxim de disseny de 0,0013 m3/s. 
 
- Col·lectors 
La xarxa de conducció d’aigües pluvials és de polietilè d’alta densitat, amb diàmetres nominals mínims de 300 mm i 
variables en funcions dels cabals que és necessari absorbir en cada tram, fins a un diàmetre màxim de 500 mm, 
segons els càlculs justificatius adjunts. S’utilitzen unions mitjançant maniguet i junt elàstic interior. Les unions amb 
els pous van rematades amb formigó i amb junts d’estanquitat a les zones d’entrada i sortida. 
Pel que fa a la xarxa d’aigües residuals, s’han utilitzat els mateixos materials, amb un diàmetre nominal constant de 
300 mm, en considerar que aquest és el diàmetre mínim per a un bon servei i manteniment de xarxa, tot i que 
segons els cabals a desaiguar que es presenten als càlculs, un diàmetre inferior seria factible. 
El perfil dels col·lectors tindrà un pendent màxim del 5%, corresponent a no superar un criteri de velocitats de valor 
màxim de 6 m/s en tots els casos. S’intenta que es minimitzi la profunditat de rases i minimitzar també l’execució de 
pous de registre de ressalt. 

9 de 162

mailto:sergimonterde@yahoo.es�


SERGI MONTERDE RAMON 
ARQUITECTE TÈCNIC 
C. La Jonquera, 93  2n 1a  -  17600  FIGUERES  -  Tel  972 506 112  -  E-mail: sergimonterde@yahoo.es 
Mem - 7 - 

 
- Pous de registre 
Els pous de registre es construeixen a base d’anells prefabricats de formigó de diàmetre 800, amb un anell reductor 
superior també prefabricat del diàmetre corresponent a 600 mm. La part inferior del pou en contacte amb el col·lector 
s’executa amb parets de maó massís de 14 cm de gruix arrebossat i lliscat per dins i solera de 15 cm de gruix de 
formigó. En el cas que sigui pou de salt, la solera serà de peces de llamborda de formigó per tal de protegir la base 
dels impactes rebuts per la força de l’aigua. 
L’accés a l’interior dels pous serà mitjançant pates de polipropilè, i el marc i tapa són de fosa dúctil de diàmetre 60 
cm i la inscripció amb la llegenda “Clavegueram”. En els casos de pous de ressalt es millora les condicions de la 
solera mitjançant llambordins. 
Els marcs i tapes compliran la norma EN 124, tindran càrrega de ruptura de 40 T i el marc i tapa estaran tornejats i 
protegits amb pintura epoxídica anticorrosió per l’interior amb junt d’elastòmer. 
El criteri de distribució de pous ha estat la separació màxima d’ aproximadament 50 m entre ells en ambdues 
xarxes, si bé han estat necessàries introduccions addicionals motivades per l’existència de trams amb curvatura 
excessiva o bé per singularitats a la xarxa, com per exemple trobades entre ramals o necessitats de ressalts per 
evitar velocitats excessives. S’han disposat en exclusiva pous registrables, tant de cara a inspecció periòdica com 
pel que fa a manteniment. 
 
- Elements de recollida d’aigües 
L’aigua de pluja que circuli per calçada es recull mitjançant embornals sifònics, connectats als pous de registre per 
facilitar la seva neteja des del pou en cas d’obturació de la canonada de connexió, que serà de polietilè de 200 mm 
de diàmetre nominal. La separació màxima entre embornals s’ha establert en 30 m, i s’han situat alineats amb les 
vorades, depenent del pendent transversal del carrer. 
Els embornals són sifònics amb reixa abatible antirobatori de 740x320x40 mm, amb caixa d’obra amb maó massís 
de 15 cm de gruix de paret arrebossats i lliscats per dins amb solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, de mides 
interiors 700x300 mm, essent l’altura de 80 a 100 cm, tenint un sorral de 50 cm i un sifó de 10 cm. També es poden 
adoptar models prefabricats. 
La reixa de fosa dúctil és de model abatible, de 40 T de càrrega de ruptura, col·locada amb les obertures 
perpendiculars o obliqües al vial. 
S’han previst igualment les connexions provinents del desguàs d’aigües residuals i pluvials d’edificis i equipaments 
adjacents. Aquestes seran de tub de polietilè de 200 mm de diàmetre nominal protegides amb formigó HM-15. 
 
1.12.4 – CÀLCUL I JUSTIFICACIO DE LES SECCIONS 
 
HIPÒTESIS I METODOLOGIA DE CÀLCUL 
 

 
1.12.4.1 -  AIGÜES PLUJANES 

Per estimar el cabal màxim d’aigües pluvials del nostre àmbit d’actuació, s’ha aplicat el “Mètode Racional”, amb un 
període de retorn de 10 anys, d’acord amb la guia tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat 
d’àmbit local”, editada per l’Agència Catalana de l’Aigua (2003). 
Segons aquest mètode, el cabal màxim d’avinguda associat a un període de retorn determinat ve donat per la 
fórmula: 
 
Q= (C x I x A) x K /3.6 
 
On: 
Q és el cabal punta buscat (en m3/s) 
A és la superfície de la conca (en Km2) 
I és la màxima intensitat mitjana de pluja (en mm/h), amb una duració igual al temps de 
concentració Tc de la conca. 
C coeficient d’escorrentiu (adimensional) 
K coeficient d’uniformitat (adimensional), estimat experimentalment segons la fórmula: 
 
K = 1 +  Tc (E1.25(/Tc (E1.25) +14 
 
Les dades pluviomètriques utilitzades en aquest projecte són les corresponents, els càlcul que consten a la 
publicació de" màximes lluvias diarias" en la España peninsular editat per el Ministerio de Fomento i calculada 
segons l’aplicació Maxplu segons la situació a les coordenades UTM  següents : (E) 4301017 i (N) 4603162 a una 
altura mitja sobre el nivell del mar de 166 m 
Segons aquestes dades, la precipitació diària màxima associada a un període de retorn de T = 10 anys és de: 
Pd = 132,00 mm 
Cal apuntar que el fet de tenir conques de dimensions reduïdes permet considerar que la pluja en tota la conca és 
uniforme i d’igual valor a aquella enregistrada a l’estació pluviomètrica considerada. Aquesta hipòtesi, tot i no ser 
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estrictament verídica, s’aproximarà més a la realitat com més petites siguin les conques d’estudi, de manera que es 
pot considerar com a vàlida per al cas estudiat. 
Les característiques físiques i hidrològiques de les conques queden reflectides als càlculs adjunts. 
 
Estimació del cabal per a t = 10 anys 
 
Estimació del temps de concentració (Tc) 
Existeixen diverses fórmules empíriques per a estimar el temps de concentració d’una conca petita, s’ha adoptat, 
seguint les recomanacions de l’A.C.A., la de J.R. Témez, introduint un coeficient reductor que distingeix les conques 
urbanes de les no urbanes, i separa aquestes últimes en rurals i urbanitzables. En el nostre cas hem considerat que 
tenim una conca urbanitzable. 
Com que el grau d’urbanització s’ha suposat aproximadament d’un 60%, substituint els valors anteriors obtenim 
un temps de concentració mig de Tc = 2.40 minuts. 
 
Estimació de la intensitat de la pluja (I) 
Per al càlcul de la Intensitat calcularem prèviament la Pd’ que és el volum de precipitació diària corregit amb un 
coeficient Ka ,  
En la nostra conca, al tractar-se d’una superfície inferior a 1 km2, es considera Ka = 1. 
Per tant, s’obtenen els següents valors: 
Conca: Pd’ = Ka x Pd = 132,00 mm 
Amb aquestes dades ja podem calcular la intensitat màxima diària I: 
Els resultats són els següents: 
I = 347,48 mm/h 
 
Coeficient d’uniformitat (K) 
Donat que la hipòtesi d’intensitat de pluja neta constant no és real i a la pràctica existeixen variacions en la seva 
distribució temporal que augmenten els cabals punta, és necessari aplicar un coeficient de majoració K del cabal 
punta per corregir l’error esmentat. Aquest factor s’anomena coeficient d’uniformitat. 
K = 1 
 
Coeficient d’escorrentiu 
Les pèrdues d’aigua per infiltració en el terreny es valoren a través d’un coeficient percentual d’escorrentiu. En 
aquest projecte s’ha estimat aquest coeficient mitjançant el mètode de Témez,  
 
El paràmetre P0  representa el llindar d’escorrentiu, això és, les pèrdues inicials per infiltració, i s’obté a partir d’unes 
taules en funció del tipus de sòl existent a la conca i la seva corresponent capacitat d’absorció de l’aigua 
d’escorrentiu. 
Els valors considerats per al nostre àmbit d’estudi són els següents: 
P0= 2,55 mm P’0= 6,39 mm 
Per tant: C = 0,86 
 
Cabal màxim d’avinguda 
El cabal punta d’avinguda resultant, a partir de l’expressió proposada pel Mètode racional, és el següent: 
 
 
Q= Sumatori de (C x I x A) x K /3.6 = 0.90 m3/s 
 
 

 
1.12.4.2 - AIGÜES RESIDUALS 

Per al disseny dels col·lectors d’evacuació d’aigües residuals de les naus industrials previstes segons el usos 
admesos s’ha considerat un número equivalent com si fossin d’habitatges per a connectar a la xarxa igual a 5. S’ha 
considerat un nombre mitjà de 7 habitants per habitatge, el que es tradueix en 35 persones. 
S’ha considerat un consum mitjà diari de 285 litres per habitant, que amb els coeficients de simultaneïtat 
corresponents proporcionen un valor de cabal per a hora punta igual a: 0,0011 m3/s. 
 
1.12.4.3- VALIDACIÓ DE LA CAPACITAT DE TRANSPORT DE LES SECCIONS TIPUS: 
En aquest punt es recullen els càlculs de comprovació que permeten validar la capacitat de transport i desguàs dels 
col·lectors de polietilè previstos per a les xarxes d’evacuació d’aigües pluvials i residuals. 
Aquests càlculs, consistents en determinar el màxim cabal admissible per a les diferents seccions, es realitzen 
mitjançant la fórmula de Manning-Strickler, que té l’expressió següent: 
 
Q = S x (Rh) (E2/3) x j (E0.5) / n 
On: S àrea lliure de la secció (m2) 
Rh radi hidràulic de la secció (m) 
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j pendent longitudinal (m/m) 
n coeficient de rugositat de Manning 
 
En tractar-se tub de polietilè, el coeficient de rugositat de Manning tindrà un valor igual a 1/n = 90. Amb la resta de 
paràmetres coneguts, els valors de cabals màxims admissibles resulten els següents: 
0.0011 m3/s 
 
AIGÜES PLUVIALS: 
Tal i com es presenta als càlculs adjunts, es comprova, per tant, que el col·lector per a aigües pluvials dissenyat té la 
capacitat de desguassar una avinguda associada a un període de retorn superior a 10 anys. 
 
AIGÜES RESIDUALS: 
Tal i com es comprova als càlculs adjunts, es comprova igualment que la xarxa dissenyada per a aigües residuals té 
la suficient capacitat d’evacuació per al nombre d’habitatges i equipaments previstos en l’àmbit 
d’actuació. 
 
 
1.13 -  XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
La xarxa de distribució d’aigua es connectarà a la xarxa existent.  
Aquesta té la següent distribució en planta: Canonada principal  de  diàmetre 110 mm o PE 125  PN 10  
(determinada en el disseny del pla parcial) segons la documentació consultada, a aquesta se li empalmarà la 
canonada 100 DN110 que donarà servei al carrer  des de el ramal del carrer de l’Olivera. Aquesta xarxa estarà 
preparada per si cal en el futur connectar un  hidrant contra incendis, com a màxim separats a  200 metres,  del 
existent al carrer de l’Olivera  amb un cabal de 1000 litres/minut (16.66 l/s) i amb una vàlvula de seccionament 
prèvia.  
A nivell d’elements singulars, vàlvules de seccionament (de comporta) a l’entrada del sector, a cada punt on hi ha 
una derivació per a poder sectoritzar la xarxa, una vàlvula de comporta al final de cada canonada per unir la nova 
xarxa amb la ja existent, tal i com s’indica en plànols. També hi haurà la instal·lació de vàlvules ventosa i de 
desguàs. 
 
Es procurarà que no quedin brancals sense tancar en malla, encara que siguin finals de línia de diàmetres petits, en 
compliment del ”Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 
de agua de consumo humano” . 
Pel que fa a les escomeses d’aigua al local seran per mitjà de tub de PEAD PE-100 de diàmetre 63 mm. L’escomesa 
anirà fins al límit de façana. 
 
 
1.14 -  XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ 
 
1.14.1 CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA DE MITJA TENSIO 
 
En l’àmbit de les obres ja hi ha una ET que subministrarà energia elèctrica als locals que s’estableixen en el carrer 
del que és objecte el present projecte d’urbanització. 
 
1.14.2 CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA DE BAIXA TENSIÓ 
 
Les característiques fonamentals de la xarxa són: 
Tensió(V): Trifàsica 400 V 
Metall: Alumini 
 C.d.t. máx.(%): 5.00 
Núm. Conductors per fase, màxim: 1 
Cos Y: 0.85 
Coef. Simultaneïtat: Es determinen per cada línia en funció del nombre d’habitatges a les que alimenta, segons la 
taula 1 de la ITC-BT-10 del R.D. 842/2002 Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. 
 
La intensitat admissible de càlcul es corregeix (Fci) per cadascun dels trams segons el nombre de terns que 
s’agrupin segons allò fixat a la ITC.BT.07 “Xarxes subterrànies per a distribució en baixa tensió”, Taula 8. 
La canalització per les diferents línies o branques serà: 
Totes Enterrat RV 0,6/1KV Unipolars 
El càlcul elèctric de les diferents línies es fa d'acord amb la ITC.BT.010 del Reglament  
Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
 
Previsió de càrregues.  
D'acord amb la ITC.BT.010 i segons allò fixat en l’apartat dels càlculs. 
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Es pressuposa una potencia de contractació mínima de 125 W/m2 de  132  Kw per  a la previsió de naus industrials 
amb un màxim de 1.056 m2 
Criteris de disseny.  
Els criteris per la definició de la xarxa s'han basat en les següents consideracions: 
Minimitzar el nombre d'encreuaments a calçada. 
Situar adequadament les caixes de derivació per a una correcta connexió dels diferents edificis que es puguin 
construir en un futur. 
Limitar la caiguda de tensió al 5% de la tensió nominal a l'origen. 
Utilitzar materials homologats per la companyia elèctrica. 
Complimentar en tot moment el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
Seguint aquestes consideracions es defineixen els següents aspectes de la xarxa de distribució. 
 
Tipus d'instal·lació:  
La xarxa de distribució es realitzarà en la seva totalitat amb línies subterrànies, situats els cables al fons de rases 
excavades a les voravies i a les cruïlles dels carrers. 
L'estesa del cable es realitzarà col·locant el cable amb compte, sense torsions i sense lesionar-lo, sobre un llit 
d'arena. Una vegada col·locat, es cobrirà amb arena fins 10 cm per sobre de la seva generatriu superior, es 
col·locarà una placa de PVC d'avís i senyalització. 
La fondària del cable a voravies serà de 60 cm. Les rases per a la seva instal·lació tindran una fondària de 70 cm i 
una amplada variable, en funció del nombre de cables a instal·lar. A les cruïlles dels carrers es col·locaran tubs de 
polietilè corrugat (EN 50086),160 mm de diàmetre interior, es col·locaran en paral·lel, un per cadascuna de les línies 
que passin i un o dos de reserva. Aquesta rasa a cruïlles es formigonarà fins 10 cm per sobre dels tubs, formant un 
dau de formigó en massa HM-20. La fondària del cable als encreuaments de calçada serà de 80 cm. 
La secció tipus de les diferents rases a realitzar queda esgrafiada al plànol corresponent. 
Les distàncies mínimes amb altres canalitzacions (Decret 120/92 sobre creuaments i paral·lelismes de la Generalitat 
de Catalunya del 28 d’abril, i la modificació de l’anterior prevista al Decret 196/1992, del 4 d’agost (DOGC de 
12.6.1992 i de 25.9.1992, respectivament)), seran de: 
- amb canalitzacions d'aigua = 20 cm. 
- amb cables de telecomunicació = 20 cm 
- amb altres conductors elèctrics = 25 cm. 
- la canalització quedarà lliure fins a la superfície dels serveis abans esmentats. 
 
Conductors:  
En principi seran unipolars d'alumini, per una tensió nominal de 1.000 V, amb aïllament de polietilè reticular i coberta 
protectora de PVC, i de 240 mm2 de secció, denominació ( “RV 0,6/1 kV de 1x240 mm2 UNE-21.123 (L-240) per a 
les fases i de 150 mm2 de secció, denominació RV 0,6/1 kV de 1x150 mm2 UNE 21123 per al neutre”). 
La fixació dels conductors a les caixes de distribució s'efectuarà de forma sòlida. A les caixes s'utilitzaran terminals 
bimetàl·lics d'alumini-coure, aquesta fixació es realitzarà amb màquina hidràulica de punxonat profund. 
El dimensionat i la seva tipologia estaran adaptats a les normatives i directius de la companyia subministradora del 
servei. 
 
Armaris i caixes de distribució:  
La tipologia de distribució emprada són els armaris de distribució que aniran col·locades sobre sòcol de formigó i 
envoltades de nínxol de protecció d’obra de fàbrica o prefabricat.  
Aquests armaris seran del tipus homologats per l'empresa distribuïdora d'energia elèctrica. 
Disposaran d’una CGP I Caixa d’escomesa adequada a la potencia possible de contractació del grup d’habitatges 
associat. 
En el present projecte es preveu l’obra civil (excavació, posada de conduccions  i reblert de les rases) relativa a 
l’execució d’aquesta xarxa. 
Les línies amb el seu tipus, dimensionat i la seva instal·lació són competència de la companyia subministradora del 
servei. 
 
 
1.15. XARXA DE TELEFONIA 
 
S’ha dissenyat un prisma troncal de 4 conductes DN63. 
 En aquest hi haurà arquetes tipus H des de les que en sortirà un prisma de 2 conductes DN110, que connectarà a 
una arqueta tipus ICT (a aquesta es farà la connexió al conjunt d’habitatges). La xarxa de telecomunicacions de la 
urbanització dels carrers queda definida en el plànol de planta. 
Les arquetes tipus H aniran soterrades  i les ICT aniran alineades amb les diverses escales a límit de façana. 
Les canalitzacions s’han dissenyat complint estrictament els requeriments de la companyia, atenent a la “Norma 
tècnica NT.f1.003” de l’edició 3ª de l’octubre del 1994. Conseqüentment a això, les tronetes tipus “H” i “ICT”, són 
exactament iguals a les tipificades. Les canalitzacions són en prismes de formigó HM-20 amb els tubulars de PVC 
que convinguin, però deixant sempre un recobriment de formigó de 6 cm per sota de la generatriu inferior del tub 
més baix i 6 cm per sobre de la clau del tub més alt.  
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Les amplades depenen del nombre de nivells de línies de 2 tubulars que hi discorren. En general, les de 2 tubulars 
(en un sol nivell), les de 4 tubulars (2 nivells de 2 tubulars) i tenen una amplada de 30 cm, i les de 6 tubulars (3 
nivells de 2 tubulars),són de 45 cm d’amplada. 
En tram sota vorera, la profunditat serà sempre de 45 cm des de cota inferior de base de formigó del paviment de 
panot, fins a la cota superior del prisma de formigó. I en els encreuaments de vials , aquesta distància s’augmenta 
fins a 60 cm. 
En el present projecte es preveu l’obra civil (excavació, posada de conduccions  i reblert de les rases) relativa a 
l’execució d’aquesta xarxa. 
Les línies i la seva instal·lació són competència de la companyia subministradora del servei. 
 
 
1.16. SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL 
 
1.16.1. SENYALITZACIÓ I ALTRES ELEMENTS 
 La senyalització vertical i horitzontal es resol plenament d’acord amb les instruccions de carreteres 8.1.-IC I 8.2.-IC i 
les directrius dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament de Castelló d’Empúries . Els vial tenen diferent consideració  : 
El vial perimetral es considera de baixa intensitat i com a pas de vehicles que travessa una zona residencial. 
 
 
1.17  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT A L’OBRA 
 
S’ha dut a terme l’elaboració de l’Estudi de seguretat i salut a l’obra en complementació del R.D. 1627/97 de 24 
d’octubre sobre disposicions de seguretat i salut a les obres d’edificació. 
 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut en el Treball queda incorporat en aquest mateix document. 
 
 
1.18  PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
ACCESSIBILITAT-BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
 
Integración social de los minusválidos. 
Ley 13, de 07/04/1982 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 103, 30/04/1982) 
* Modificació. Ley 3, de 21 de junio de 1990 ; Jefatura del Estado (BOE 149, 22/06/1990) 
Adopció d'acords que tinguin per finalitat l'adequada habitabilitat dels minusvàlida en l'edifici del seu habitatge. 
Se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. 
Real Decreto 556, de 19/05/1989 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 122, 23/05/1989) 
Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
Llei 20, de 25/11/1991 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1526, 04/12/1991) 
(Correccio errades: DOGC 1527 / 09/12/1991 ) 
* Modificació. Decret Legislatiu 6, de 13 de julio de 1994 ; Departament de Benestar Social (DOGC 1926, 
27/07/1994) Modifica els articles 18, 19 i 22 de la Llei. 
Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 
Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament de Benestar Social (DOGC Num. 2043, 28/04/1995) 
(Correccio errades: DOGC 2152 / 10/01/1996 ) 
* Es dóna nova redacció al Capítol 6 del Decret. Decret 204/1999, de 27 de juliol, del Departament de Benestar 
Social (DOGC num. 2944, 03/08/1999) 
De igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
Ley 51, de 02/12/2003 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 289, 03/12/2003) 
Serveis dacolliment residencial per a persones amb discapacitat. 
Decret 318, de 25/07/2006 ; Departament de Benestar i Família (DOGC Num. 4685, 27/07/2006) 
Se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
Real Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113, 11/05/2007) 
 
ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
Ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 
Llei 6, de 31/05/2001 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3407, 12/06/2001) 
Aprova la Instrucció interpretativa de la ITC-MI-BT-009, del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, relativa a 
instal·lacions d'enllumenat públic. 
Resolució, de 17/05/1989 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1151, 05/06/1989) 
Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn. 
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Decret 82, de 03/05/2005 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 4378, 
05/05/2005) 
 
XARXA PÚBLICA D'ABASTIMENT D'AIGUA 
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua y creación de una "Comisión 
permanente para Tuberias de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Poblaciones". 
Orden, de 28/07/1974 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 236,237, 02/10/1974) 
(Correccio errades: BOE 260 / 30/10/1974 ) 
Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. 
Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606, 12/06/1992) 
* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992) 
Establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
Real decreto 140, de 21/02/2003 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 45, 04/03/2003) 
 
XARXA PÚBLICA D'ELECTRICITAT 
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación. 
Real Decreto 3275, de 12/11/1982 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 288, 01/12/1982) 
(Correccio errades: BOE 15 / 18/01/1983 ) 
Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. 
Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606, 12/06/1992) 
* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992) 
S'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
Ordre TIC/341, de 22/07/2003 ; Departament Treball, Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 3937, 31/07/2003) 
S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel subsòl. 
Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1782, 11/08/1993) 
Real Decreto 2066, de 13/09/1996 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 233, 26/09/1996) Sector eléctrico. 
Decret 357, de 07/11/2000 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num.3265, 14/11/2000)  
Se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica. 
Real Decreto 1955, de 01/12/2000 ; Ministerio de Economía (BOE Num. 310, 27/12/2000) 
(Correccio errades: BOE 62 / 13/03/2001 ) 
* Modificació. Real Decreto-Ley 6, de 07 de junio de 1996 ; Presidencia del Gobierno (BOE 139, 08/06/1996) 
Real Decreto 2387, de 30/12/2004 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 315, 31/12/2004) 200507-002 P; Modifica 
l'apartat 4 de l'article 34 sobre distancies de les vies als edificis. 
Se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico 
Real Decreto 1454, de 02/12/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 
306, 23/12/2005) 
(Correccio errades: BOE 48 / 25/02/2006 ) 
Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control, aplicable a les xarxes de 
serveis públics que discorren pel subsòl. 
 
 
XARXA PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONS 
 
Se rectifica la Resolución 19901227 por la que se publican las características de los accessos a las redes públicas 
de telecomunicaciones en España. 
Resolución, de 08/04/1991 ; Secretaría General de Telecomunicaciones (BOENum.108,06/05/1991) 
(Correccio errades: BOE 147 / 20/06/1991 ) 
Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. 
Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606,12/06/1992) 
* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992) 
S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel subsòl. 
Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1782, 11/08/1993) 
* Desenvolupa l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC núm. 
2341, 28/02/1997) 
Se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el 
servicio universal y la protección de los usuarios. 
Real Decreto 424, de 15/04/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 102,29/04/2005) 
Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control, aplicable 
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a les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl 
Resolució, de 09/10/1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 2341, 
28/02/1997) 
Ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació. 
Decret 148, de 29/05/2001 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3404, 07/06/2001) 
Ley General de Telecomunicaciones. 
Ley 32, de 03/11/2003 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 264, 04/11/2003) 
(Correccio errades: BOE 68 / 19/03/2004 ) 
 
XARXA PÚBLICA DE SANEJAMENT 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de poblaciones. 
Orden, de 15/09/1986 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 228, 23/09/1986) 
S'aprova el Reglament de serveis públics de sanejament 
Decret 130, de 13/05/2003 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3894, 29/05/2003) 
(Correccio errades: DOGC 3938 , DOGC 4181 ) 
Regula l_adopció de criteris ambientals i d_ecoeficiència en els edificis. 
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 ) 
 
RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ 
 
Llei reguladora dels residus. 
Llei 6, de 15/07/1993 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1776, 28/07/1993) 
*Modificació. Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat (DOGC num. 3915, 01/07/2003) 
*Derogació articles dels articles 49, 50 i 51. Llei 16/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la 
Generalitat (DOGC num. 3915, 01/07/2003) 
* Modificació. Llei 3, de 27 de febrero de 1998 ; Presidència de la Generalitat (DOGC num. 2598, 13/03/1998). 
Intervenció integral de l'Administració ambiental (LIIA). Modifica els articles 56.1.c i 75.1 de la Llei. 
Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya. 
Decret 115, de 06/04/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 06/03/1994) 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 201, de 26/07/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1931, 08/08/1994) 
* Modificació. Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC num. 3414, 21/06/2001) 
Catàleg de residus de Catalunya 
Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996) 
* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865, 12/04/1999) 
de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 
Llei 15, de 13/06/2003 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003) de finançament de les 
infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residus. 
Llei 16, de 13/06/2003 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003) 
Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 ) 
 
 
1.22  PRESSUPOST 
 
El pressupost d’execució material és de   107.444,13 € 
(Cents vint-i-set mil vuit-cents cinquanta-vuit Euros) 
 
 
 

      SERGI MONTERDE RAMON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Arquitecte tècnic, nº col. 17003090 
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Philips Lighting BGP352 T35 1xECO75-2S/657 DK 1xECO75-2S/657

Grado de eficacia de funcionamiento: 87.33%
Flujo luminoso de lámparas: 7545 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 6589 lm
Potencia: 71.2 W
Rendimiento lumínico: 92.5 lm/W

Emisión de luz 1 / CDL polar

300

400

500

cd/klm η = 87%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°
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60°

45°

30° 15° 0°

Iridium² LEDGINE – lighting the road ahead 
 Iridium² is a family of road-lighting luminaires designed for 
performance and 
 sustainability. Depending on the application and budget, customers 
can start 
 with LED, electronic HID or a mix of both technologies with the same 
luminaire. 
 Whatever the initial choice, Iridium²’s modularity allows customers to 
upgrade 
 their installations (LED to LED or e-HID to LED) whenever they want, 
simply by 
 changing the light engine
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Emisión de luz 1 / CDL lineal
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No se puede crear un diagrama de cono porque la distribución
luminosa es asimétrica.
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Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
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Calle 1 hacia EN 13201:2015

Camino peatonal 2 (C5), 30.00 m²Camino peatonal 2 (C5), 30.00 m²

Passatge PUIGMAL/A2 (C5), 140.00 m²
Pavimento: CIE C2, q0: 0.070

Camino peatonal 2 (C5), 30.00 m²

Passatge PUIGMAL/A2 (C5), 140.00 m²
Pavimento: CIE C2, q0: 0.070

Camino peatonal 1 (C5), 30.00 m²

20,00 m

1,50 m

7,00 m

1,50 m

Resultados para campos de evaluación
Factor de degradación: 0.67
Camino peatonal 1 (C5)

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 12.86  0.41

Passatge PUIGMAL/A2 (C5)
Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 18.81  0.41

Camino peatonal 2 (C5)
Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.72  0.55

Resultados para indicadores de eficiencia energética

Indicador de la densidad de potencia (Dp) 0.022 W/lxm²
Densidad de consumo de energía
Organización: BGP352 T35 1xECO75-2S/657 DK (284.8
kWh/año)

1.4 kWh/m² año

Philips Lighting BGP352 T35 1xECO75-2S/657 DK

                      

Lámpara: 1xECO75-2S/657
Flujo luminoso (luminaria): 6588.94 lm
Flujo luminoso (lámpara): 7545.00 lm
Horas de trabajo
4000 h: 100.0 %, 71.2 W
W/km: 3560.0

Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0°
Longitud del brazo (4): 0.272 m
Altura del punto de luz (1): 6.000 m
Saliente del punto de luz (2): -0.600 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 359 cd/klm
a 80°: 15.5 cd/klm
a 90°: 0.00 cd/klm
Clase de potencia lumínica: G*4
Respectivamente en todas las direcciones que forman los 
ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias 
instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento 
D.6
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Camino peatonal 1 (C5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 12.86  0.41
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Camino peatonal 1 (C5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
9.750 20.3 14.1 8.83 6.25 5.41 5.41 6.25 8.83 14.1 20.3
9.250 24.4 17.0 9.84 6.27 5.29 5.29 6.27 9.84 17.0 24.4
8.750 28.9 21.2 12.5 7.14 5.63 5.63 7.14 12.5 21.2 28.9
m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
12.9 5.29 28.9 0.412 0.183

PUIGMAL3 10/06/2017

Calle 1: Alternativa 1 / Camino peatonal 1 (C5) / Tablas
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Camino peatonal 1 (C5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 12.86  0.41

Intensidad lumínica horizontal

20,00 m

1,50 m

7,00 m

1,50 m

Escala: 1 : 200

PUIGMAL3 10/06/2017

Calle 1: Alternativa 1 / Camino peatonal 1 (C5) / Isolíneas
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Camino peatonal 1 (C5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 12.86  0.41

Intensidad lumínica horizontal

20,00 m

1,50 m

7,00 m

1,50 m

Escala: 1 : 200

PUIGMAL3 10/06/2017

Calle 1: Alternativa 1 / Camino peatonal 1 (C5) / Gráfico de valores
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Passatge PUIGMAL/A2 (C5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 18.81  0.41

PUIGMAL3 10/06/2017

Calle 1: Alternativa 1 / Passatge PUIGMAL/A2 (C5) / Resumen de resultados
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Passatge PUIGMAL/A2 (C5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
7.917 32.3 26.5 18.3 11.2 7.73 7.73 11.2 18.3 26.5 32.3
6.750 31.1 27.3 21.3 15.4 13.0 13.0 15.4 21.3 27.3 31.1
5.583 26.6 25.2 20.9 16.7 16.0 16.0 16.7 20.9 25.2 26.6
4.417 21.3 21.3 19.3 17.1 17.7 17.7 17.1 19.3 21.3 21.3
3.250 17.7 17.8 16.9 16.5 18.0 18.0 16.5 16.9 17.8 17.7
2.083 13.4 13.6 13.6 14.5 16.1 16.1 14.5 13.6 13.6 13.4
m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

Trama: 10 x 6 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
18.8 7.73 32.3 0.411 0.239

PUIGMAL3 10/06/2017

Calle 1: Alternativa 1 / Passatge PUIGMAL/A2 (C5) / Tablas
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Passatge PUIGMAL/A2 (C5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 18.81  0.41

Intensidad lumínica horizontal

20,00 m

1,50 m

7,00 m

1,50 m

Escala: 1 : 200

PUIGMAL3 10/06/2017

Calle 1: Alternativa 1 / Passatge PUIGMAL/A2 (C5) / Isolíneas
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Passatge PUIGMAL/A2 (C5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 18.81  0.41

Intensidad lumínica horizontal

20,00 m

1,50 m

7,00 m

1,50 m

Escala: 1 : 200

PUIGMAL3 10/06/2017

Calle 1: Alternativa 1 / Passatge PUIGMAL/A2 (C5) / Gráfico de valores
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Camino peatonal 2 (C5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.72  0.55

PUIGMAL3 10/06/2017

Calle 1: Alternativa 1 / Camino peatonal 2 (C5) / Resumen de resultados
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Camino peatonal 2 (C5)
Intensidad lumínica horizontal [lx]
1.250 8.89 9.34 10.2 11.7 13.5 13.5 11.7 10.2 9.34 8.89
0.750 6.60 7.08 8.13 9.88 11.6 11.6 9.88 8.13 7.08 6.60
0.250 4.79 5.22 6.21 7.98 9.67 9.67 7.98 6.21 5.22 4.79
m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.72 4.79 13.5 0.550 0.354

PUIGMAL3 10/06/2017

Calle 1: Alternativa 1 / Camino peatonal 2 (C5) / Tablas

Página 16
32 de 162



Camino peatonal 2 (C5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.72  0.55

Intensidad lumínica horizontal

20,00 m

1,50 m

7,00 m

1,50 m

Escala: 1 : 200

PUIGMAL3 10/06/2017

Calle 1: Alternativa 1 / Camino peatonal 2 (C5) / Isolíneas
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Camino peatonal 2 (C5)
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.72  0.55

Intensidad lumínica horizontal

20,00 m

1,50 m

7,00 m

1,50 m

Escala: 1 : 200

PUIGMAL3 10/06/2017

Calle 1: Alternativa 1 / Camino peatonal 2 (C5) / Gráfico de valores
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Tipus d'obra:

Situació:

Promotor:

Aparellador/Arquitecte Tècnic: SERGI MONTERDE RAMON

Data:

Carrer del Pi i carrer de l'Olivera  ( PUIGMAL 3 )

PROMOCIONS 122 SL

divendres, 19 / maig / 2017

ESTUDI DE GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC

Segons RD 105/2008 i Decret 89/2010 i 
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc

PROJECTE D'URBANITZACIÓ
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APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA

1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES,M3 I PER FASES D’OBRA

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROCS PER PARTIDES

RESUM

3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS

6. PRESSUPOST

Nota:
L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de 
Gestió de Residus de construcció i enderroc i s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis 
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1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix 
emplaçament? X

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus? X

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar? X

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques.

X

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de 
regates durant la fase d’instal·lacions? X

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls? X

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest 
material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no 
s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
   - solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
   - solucions de parquet flotant front l’encolat
   - solucions de façanes industrialitzades
   - solucions d’estructures industrialitzades
   - solucions de paviments continus

X

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? X

10 ... (Altres bones pràctiques) X

1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

Si No

Pàgina 3
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Materials Tipologia² Pes
m3 coeficient

T residu/
m3 real

m3 coeficient
T residu/

m3 aparent

T

Terrenys naturals
170504 Grava i sorra compacta  (terres i pedres 
diferents de les especificades en el codi 170503*) Inert 2,00 0,000 1,67 0,000

170504 Grava i sorra solta (terres i pedres diferents de 
les especificades en el codi 170503*) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000

010409 Argiles  (residus de sorra i argiles) Inert 2,10 0,000 1,75 0,000

Rebliments
200202 Terra vegetal (terra i pedres) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000
170504 Terraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000

170504 Pedraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 1,80 0,000 1,50 0,000

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-terres (170504) 0,000 0,000
Especial (150110) 0,000 0,000
TOTAL 0,000 0,000

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

Volum real Volum Aparent

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X
AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu) X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902*
X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

170903*
X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS EXCAVACIÓ

S’ha 
detectat?

Quantitat

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió 
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i 
complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

Sí No
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Partides d'obra mesurades en m3

Volum
amidament

m3 Esponjament m3 Pes específic T residu

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROCS PER PARTIDES

Volum Aparent Pes

Página 6

m3 Esponjament m3 Pes específic T residu
obra de fàbrica massissa 1,100 0,000 1,800 0,000
obra de fàbrica perforada 1,120 0,000 1,500 0,000
obra de fàbrica buida 1,150 0,000 1,200 0,000
formigó armat 5,460 1,100 6,006 2,500 13,650
paret de mamposteria 1,080 0,000 2,600 0,000
metalls (acer) 5,223 0,000 7,850 0,000
fustes 1,300 0,000 0,800 0,000
Guix 1,100 0,000 1,150 0,000
Vidres 1,100 0,000 2,300 0,000

Partides d'obra mesurades en m2

Superfície
Amidament

m2

coeficient
m3 residu/

m2 superfície m3 residu
coeficient

T/m2 superfície T residu

Parets i murs
Obra de fàbrica buida

Gruix Acabat

Volum Aparent Pes

Obra de fàbrica massissa
Gruix Acabat

Obra de fàbrica rajol perforat (gero)
Gruix Acabat

Paret de mamposteria
Composició Paret Gruix

Sostre amb biguetes metàl·liques
Amb revoltó de rajola, sense capa de compressió
El resultat corresponent al perfil, s'incorpora a metall

IPN Intereix

Sostre amb biguetes de formigó autoresistents
Amb revoltó de rajola, sense capa de compressió

Cantell Intereix

Sostre amb biguetes de formigó altura de les viguetes variable
Amb revoltó ceràmic (bovedilla), sense capa de compressióAmb revoltó ceràmic (bovedilla), sense capa de compressió

Cantell Intereix

Sostre amb biguetes de formigó altura de les viguetes variable
Amb revoltó de formigó, sense capa de compressió

Cantell Intereix
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Llosa de ceràmica armada, intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)
Sense capa de compressió

Llosa de formigó armat

Cantell

Cantell

Página 7

Sostres amb biga de fusta i tarima 2,5cm de fusta, intereix 50 cm

Sostres amb biga de fusta i revoltó de mao i guix, intereix 50 cm
El resultat corresponent a les bigues, s'incorpora a fusta

Capes de compressió de sostres i forjats amb armadura

Tipus de biga i gruix revoltó

Tipus de biga

Gruix

Cobertes (acabat)
Amidament per superfície de coberta, no de la projecció en planta
Els resultats dels elements que tenen fusta, s'incorporen a fusta

Cobertes (base i pendent)

Cel Rasos

Tipus

Tipus

Tipus

Paviments
Els resultats dels elements que tenen fusta, s'incorporen a fusta

112,000 0,0700 7,8400 0,1260 14,1120

Revestiments

Altres

Tipus

Rajola hidràulica o ceràmica, gruix total 7 cm.

Tipus

Tipus

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-formigó (170101) 6,006 13,650
Inert-ceràmica (170103) 0,000 0,000
Inert-petris (170107) 7,840 14,112
Inert-vidre(170202) 0,000 0,000
NE-guix (170802) 0,000 0,000
NE-metall (170407) 0,000 0,000
NE-fusta (170201) 0,000 0,000
Especial (150110) 0,000 0,000
TOTAL 13,846 27,762
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X
AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.). (el codi CER 

dependrà del 
tipus de residu)

X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902* X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses 170903* X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemene

S’ha 
detectat? Quantitat

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS ENDERROC PER PARTIDES

Sí No
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Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 0,000 0,000 6,006 13,650
Inert-ceràmica 170103 0,000 0,000 0,000 0,000
Inert-Petris 170107 7,840 14,112
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 13,846 27,762 0,000 0,000

NE-barreja 170904 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-guix 170802 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-fusta 170201 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-plàstic 170203 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-cartró 150101 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 13,846 27,762 0,000 0,000

Especial 150110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 13,846 27,762 0,000 0,000

Material Codi CER Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 6,006 13,650
Inert-ceràmica 170103 0,000 0,000
Inert-petris 170107 7,840 14,112
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 0,000 0,000

13,846 27,762

NE-barreja 170904 0,000 0,000
NE-guix 170802 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,000 0,000
NE-fusta 170201 0,000 0,000
NE-plàstic 170203 0,000 0,000
NE-cartró 150101 0,000 0,000

0,000 0,000

13,846 27,762

Especials 150110 0,000 0,000
0,000 0,000

13,846 27,762

RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Total Inerts + No Especials + Especials

Obra Nova Enderroc Excavació

Totals

TOTAL Inerts + No Especials

TOTAL Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No Especials

TOTAL Especials

TOTAL Inerts + No Especials + Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No  Especials

TOTAL Inerts + No Especials
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Quantitat límit (T) Residu totals (T) Cal separar

1

3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació.

Separació segons 
tipologia de residu

  contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó
  contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts
  contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

  contenidor per metall
  contenidor per plàstic
  contenidor per

  contenidor per fusta
  contenidor per paper i cartró
  contenidor per

  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

Pàgina 10

Quantitat límit (T) Residu totals (T) Cal separar
Formigó 80,0 13,650 No
Maons, teules, ceràmics 40,0 0,000 No
Metall 2,0 0,000 No
Fusta 1,0 0,000 No
Vidre 1,0 0,000 No
Plàstic 0,5 0,000 No
Paper i cartró 0,5 0,000 No

Especials         

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. 
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:
 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, 
per tal d’evitar vessaments accidentals
 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
 - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
 - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 

  contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó
  contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts
  contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

  contenidor per metall
  contenidor per plàstic
  contenidor per

  contenidor per fusta
  contenidor per paper i cartró
  contenidor per

  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

Inerts

No Especials

Inerts+No Especials

2

residus totals

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.
Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el 
mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

residus reciclats

 - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
 - Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

Reciclatge de residus 
petris inerts
a la pròpia obra o a una 
altra d'autoritzada 

  contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó
  contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts
  contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

  contenidor per metall
  contenidor per plàstic
  contenidor per

  contenidor per fusta
  contenidor per paper i cartró
  contenidor per

  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

residus totals
m3 m3 T

Inert-formigó 6,006
Inert-ceràmica 0,000
Inert-petris 7,840

 m3 T
Àrid matxucat

residus totals
m3 m3 T

Grava i sorra compacta 0,000
Grava i sorra solta 0,000
Argiles 0,000 0,000
Terra vegetal 0,000
Terraplè 0,000
Pedraplè 0,000

TOTAL TERRES 0,000 0,000 0,000

3 Senyalització dels 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva 

residus reciclats

Reciclatge de terres i 
graves a la pròpia obra o 
a una altra d'autoritzada 
procedents d'excavació 
i/o enderroc de vials

residus reciclats

altra d'autoritzada 
procedents d'obra nova 
i/o enderroc

3 Senyalització dels 
contenidors
Inerts

No Especials barrejats
Fusta Ferralla Paper i cartro Plàstic Cables elèctrics

Especials CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
 CODIS CER:   170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No Especials). 

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva 
prevista.

  contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó
  contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts
  contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

  contenidor per metall
  contenidor per plàstic
  contenidor per

  contenidor per fusta
  contenidor per paper i cartró
  contenidor per

  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
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4

Inerts

m3 Tones Codi Nom

Residus No Especials

m3 Tones Codi Nom
Reciclatge:

Residus Especials

m3 Tones Codi Nom

3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

Destí dels residus segons 
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els 
residus de la construcció:

Quantitat estimada Gestor

Quantitat estimada Gestor Observacions

Quantitat estimada Gestor

Observacions

Observacions

5,460 10,948 E 1157,10 UTE  Gestora runes construcció SL

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge NE-metalls

Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plàstic

Reciclatge NE-cartó

Reciclatge NE-guix

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instal·lació de gestió 
de residus especials

Reciclatge

Reciclatge NE-barreja
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del 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, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la 
Propietat, per la seva acceptació.
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núm. d'unitats

2

5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

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

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials

.................
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Unitat Quantitat Preu Total
Classificació dels residus d’acord amb les operacions de separació 
selectiva triades.
Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus 
(contenidors, compactadores, etc.)
Cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix, 
trituració, etc.
Cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a 
centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits 
controlats.

0,00

CALCUL DE LA FIANÇA
Cost fiança  = 11,00 €/T

Total Residus = 27,762 T

Total fiança= 305,38 €

divendres, 19 maig de 2017

SERGI MONTERDE RAMON
Arquitecte/a Tècnic/a

6.- PRESSUPOST
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L’EDIFICACIÓ TÈCNIQUES 

 

Es defineix com enderroc l’operació de demolició de tots els elements aeris o enterrats que obstaculitzin la 
construcció d’una obra o sigui necessari fer desaparèixer per acabar-ne l’execució. 

1. ENDERROCS 

La seva execució inclou les operacions següents: 
- Enderroc o excavació dels materials. 
- Retirada dels materials resultants als abocadors o dipòsit definitiu. 
Abans de l’execució material un tècnic facultatiu redactarà un projecte d’enderroc amb indicació expressa de les 
normes de seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de l’enderroc, l’aprofitament o no dels materials 
resultants i llur retirada. 
L’execució material es realitzarà sota la supervisió de la Direcció Facultativa. 
Les operacions d’enderrocs s’efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d’obtenir unes condicions de 
seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions i a les estructures existents. 
Serà el facultatiu encarregat de les obres qui designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, 
així com els llocs de dipòsit i la forma de transport amb el vist-i-plau de la Direcció Facultativa de l’obra. 
Les obres de demolició no seran objecte d’amidament i s’abonaran com a partida alçada d’abonament íntegre. La 
partida alçada inclourà els honoraris de projecte i de direcció facultativa de l’enderroc, els costos i la neteja, la 
càrrega i transport a l’abocador o indret indicat a qualsevol distància, així com tots els treballs, materials, 
operacions necessàries per a deixar el solar i el seu entorn immediat net de tot element que pugui obstaculitzar 
l’execució de les obres. 
La partida d’abonament íntegre contemplarà la possible existència de fonamentacions enterrades, així com els 
increments de cost d’aquesta fonamentació. 
Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte esmentat o que les dades informatives de la Memòria 
siguin inexactes, s’entén que el Contractista ho ha de comprovar a l’hora de calcular l’importa de la proposició 
econòmica. La Direcció de les Obres interpretarà les incidències sobre elements enterrats des del punt de vista 
del principi de risc i ventura que regeix sobre el Contracte. 
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocaments que consideri de possible 
utilització o d’algun valor en els llocs que els assigni el Facultatiu Director de l’obra. 
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d’aquelles fàbriques que s’haguessin enderrocat per 
l’execució de les obres, seran d’igual qualitat i textura que les primitives. Les reposicions s’abonaran als preus del 
Quadre de preus número 1, com si es tractés d’obres de nova construcció. 
 

Comprèn totes les operacions relacionades amb els moviments de terres, incloses roques, necessàries per a 
l’execució de l’obra.  

2. MOVIMENTS DE TERRES 

Aquestes operacions son: 
 Neteja del terreny 
 Esplanacions, desmunts i buixardats 
 Reblerts i terraplens 
 Excavació de rases i pous 
 Transport de terres a l’abocador 
 Replanteig definitiu 
Es considerarà inclosa en el preu de tot moviment de terres qualsevol resta d’edificació a enderrocar que apareix. 
 
2.1 NETEJA DEL TERRENY 
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades tots els arbres, soques, plantes, malesa, 
brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material indesitjable. 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 -Excavació dels materials objecte de l'esbrossada 
 -Retirada dels materials objecte de l'esbrossada. 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclouen els 
corresponents documents del projecte. 
Les operacions d’excavació s’efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar dany en les estructures existents, d’acord amb el que, sobre el particular, ordeni el 
Facultatiu Encarregat de les Obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes. 
Per a disminuir el més possible el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que 
s’han de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a 
d’altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres s’aniran trossejant per la 
seva brancada i tronc progressivament. 
Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o 
utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s’ajustaran al que, sobre el particular, ordeni el facultatiu 
encarregat de les obres. 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en trossos 
adequats i finalment s’emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que cal cremar o 
llençar. La longitud dels trossos de fusta serà superior a 3 m. (tres metres), si ho permet el tronc. 
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Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones 
pròximes a les obres. Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol classe 
serà fet malbé o desplaçat fins que un agent autoritzat hagi referència d’alguna altra manera la seva situació o 
aprovat el desplaçament. 
Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada: 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d’acord amb el que, sobre el 
particular, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. 
El concepte de metre quadrat (m2) d'esbrossada, neteja i preparació del terreny inclourà també les possibles 
excavacions i reblerts motivats per existència de sòls inadequats que, a judici del director de les Obres, sigui 
necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l’oferta econòmica, el Contractista haurà visitat i estudiat de forma 
suficient els terrenys sobre els quals s’ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l’oferta tots els treballs de 
preparació, que s’abonaran al preu únic definit al Quadre de Preus número1 i que en cap cas podran ésser 
objecte d'increment del preu del contracte. Es considerarà que les dades contingudes a la Memòria tenen 
únicament valor informatiu i que llur inexactitud no pot ésser objecte de reclamació. 
L’amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats i preparats. 
El preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials i totes les operacions esmentades en l’apartat 
precedent i definides en el Quadre de Preus número. 1. 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 en les zones que indiqui la Direcció de les 
Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. 
El transport a l’abocador o al dipòsit intermedi esmentat es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte. 
 
2.2 ESPLANACIONS, DESMUNTS I BUIDATS 
Esplanació és el conjunt d’operacions de desmunt o rebliments necessàries per anivellar les zones on hauran 
d’asseure’s les construccions, incloent-hi les plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives, a mes del 
transport dels materials remoguts als abocadors o lloc d’utilització. 
Desmunt és l’operació consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos en els plànols d’obra. 
Buidat és l’excavació delimitada per unes mides definides en els plànols de construcció per l’aprofitament de les 
parts baixes de l’edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s’executaran els 
treballs que ordeni la Direcció de les Obres, i es consideraran inclosos en els preus d’excavació. 
En els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a judici del Director de les Obres 
els materials no són aptes per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent possible que 
un increment de distància en el transport sigui motiu de sobrepreu. El Director de les Obres, podrà autoritzar el fet 
d’abocar materials a determinades zones baixes de les parcel·les, assumint el Contractista l’obligació d'executar 
els treballs d'estesa i compactació sense reclamar compensació econòmica de cap mena. 
El reblert de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
La unitat d’excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de desmunt, així com el seu 
refinat i l’execució de cunetes provisionals o definitives. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, 
compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el 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, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a totes les 
excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de 
terreny. L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d’excavació. 
S'amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos 
abans i després dels treballs. 
No són abonables despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s’hagin fixat en 
aquest Projecte. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a 
aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
S’entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades, 
segons el que es preveu en aquestes Condicions. 
En tots els casos els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels 
despreniments, s'hauran d'omplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi per això cap 
quantitat addicional, així com la realització del buixardat, sense increment de cost. 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atindrà al que decideixi 
el Facultatiu Director, sense ajustar-se a allò que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri en els pressupostos 
parcials del Projecte. 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a mes de les operacions i despeses indicades, tots els 
auxiliars i complementaris com són: instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, 
subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les seves despeses i 
amortització, etc., així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Si el Contractista amb l'aprovació de la Propietat, executés menor volum d’excavació que al que hauria de resultar 
de les prescripcions fixades, solament es considerarà d’abonament el volum realment executat. 
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En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte 
ampli d’excavació en tot tipus de terreny objecte del preu definit. 
Buixardats 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat 
geomètric de tota l'esplanació, desmunt, buidat o reblert. 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les esplanacions, refinament de 
talussos en els desmunts i terraplens, neteja i refinat de cunetes i esplanacions, en les coronacions de desmunts i 
en el començament de talussos. Les operacions de buixardats es consideren incloses al preu de moviment de 
terres per indicar-se expressament en el present Plec. 
 
2.3 REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts  i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els que s'omplen i compacten uns forats, es 
fan talussos, es nivellen terrenys o es porten a terme obres similars. 
Les diferents capes o zones que els componen són: 
 Fonament: Zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
 Nucli: Zona que comprèn des del fonament fins la coronació. 
 Coronació: Capa superior amb un gruix de 50 cm. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació es determinarà pel facultatiu encarregat, en funció de les 
característiques del material a compactar en el tipus d'obra. 
El contractista podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització del Facultatiu Director, que 
solament la concedirà quan amb l'equip proposat pel Contractista obtingui la compactació requerida, al menys del 
mateix grau, que amb l'equip proposat pel Facultatiu encarregat. 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat evitables. 
A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal 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 i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-se convenientment 
amb els mitjans adequats per això. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície 
subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel Facultatiu Encarregat. 
Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 
Amidament i abonament 
S'amidaran i abonaran per metres cúbics (m3.) realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats 
per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs. 
Si el material a utilitzar és, en algun moment, provinent de les excavacions, el preu del reblert inclourà la càrrega, 
compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, 
humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
El Director de les obres podrà autoritzar l'excavació en determinades parcel·les a fi d'obtenir materials de 
préstecs. L'esmentada excavació de préstecs en parcel·les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les 
per sota de les cotes de les voreres més pròximes. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del 
terraplè inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries 
per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, 
obtenir els permisos i llicències que siguin necessàries i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre 
a l'aprovació del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri del Director de les Obres, i no podrà ser objecte de 
sobrepreu, abonant-se a l'únic preu de replè definit al Quadre num. 1. 
 
2.4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides 
per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis definits en el present 
Projecte, així com les rases i pous necessaris per fonaments o drenatges. 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades obtingudes del replanteig 
general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. 
L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin 
necessàries i el transport de les terres a l'abocador a qualsevol distància. La Direcció de les Obres podrà 
autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els 
volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics 
excavats, d'acord amb l'amidament teòric dels Plànols del Projecte. 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà 
d'obra necessària per la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de 
desguàs per evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin, els 
transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits o abocador, indemnitzacions que calguin i arranjament de 
les àrees afectades. 
Serà d'aplicació, en l'excavació de rases i pous, l'advertit sobre els preus de les excavacions esmentades en 
l'article 2.4 del present Plec. 
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Quan durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o no en 
el projecte, els treballs s'executaran inclòs amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, 
completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, 
clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense 
que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el 
projecte, no serà causa de nova definició de preu. 
 
2.5 TRANSPORT DE TERRES A L’ABOCADOR 
Totes aquelles terres, així com els materials que la Direcció Facultativa declari indesitjables, els carregarà i els 
transportarà el Contractista fins l'abocador. S'entén que en totes les partides enunciades resta inclosa la part 
proporcional de càrrega i transport a l'abocador dels materials indesitjables. 
 
2.6 REPLANTEIG DEFINITIU 
El Replanteig definitiu és el conjunt d'operacions que són precises per traslladar al terreny les dades expressades 
en la Documentació Tècnica de l'Obra que s'ha de realitzar. 
El replanteig definitiu es farà en una o varies vegades, segons les circumstàncies que concurreixin en l'anivellació 
del terreny. 
El Contractista està obligat a subministrar tots els escrits i elements auxiliars necessaris per aquestes operacions, 
amb inclusió de claus i estaques. També hi aportarà el personal necessari. 
El Contractista vigilarà, conservarà i respondrà de les estaques o senyals, responsabilitzant-se de qualsevol 
desaparició o modificació d'aquests elements. 
Acta de Replanteig: Del resultat final del replanteig s'aixecarà una Acta que signaran per triplicat el Constructor, 
l'Arquitecte Tècnic Director de les Obres i el representant de la Propietat, acordant l'inici de l'obra. 
El Constructor tindrà un mes natural, comptat a partir de la data de la signatura de l'acta de replanteig, per a 
començar l'execució de les obres. 
 

 
3 . FONAMENTS, ACERS I EMMACATS 

3.1 FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de 
sustentació. 
Reconeixement general de sòls. 
Amb anterioritat a l'execució de les obres, mitjançant els treballs adequats, es reunirà tota la informació possible 
provinent de l'observació de les zones veïnes, estat de les edificacions adjacents, corrents d'aigua, etc... i prenent 
dades en general de tota mena de circumstàncies que puguin posteriorment facilitar i orientar els treballs que 
hauran de realitzar-se en el moment del reconeixement del terreny. 
Resistència dels terrenys. 
L'Arquitecte Tècnic Director, segons el seu criteri tècnic i després del reconeixement i assaig del terreny que 
consideri necessaris, escollirà en cada cas la pressió admissible que consideri adequada, fixant també 
l'assentament màxim tolerable. 
Tipus de fonaments 
La Direcció Facultativa comprovarà que els fonaments es realitzin en la forma, amidament, dosificació i manera 
particular d'execució que indiquin els plànols i plec de condicions particulars, amb longituds, forma, separacions, 
diàmetres, num. de barres i seccions que figurin en els plànols. Els recobriments, ancoratges i encaixos 
s'ajustaran a les normes vigents. 
Els pous i rases tindran la forma i mesures fixades en els plànols d'obra. Abans de formigonar, el Contractista 
comprovarà que les capes d'assentament del fonament estiguin perfectament anivellades i netes, procedint a 
continuació a l'execució dels fonaments. 
 
3.2 ACER 
L 'acer a emprar complirà les condicions exigides a la Instrucció per al Projecte i Execució de les Obres de 
Formigó EHE-98. 
Qualitat: L 'allargament repartit de trencament serà superior o igual a divuit (18) graus, entenent per tal deformació 
unitària la que romangui, amidada després de l'assaig normal de tracció UNE 7101, sobre una base de cinc (5) 
diàmetres de coll d'estricció i de més de tres (3) diàmetres del punt d'aplicació de la mordassa. 
El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a cent vuitanta-cent mil Newtons per milimetre quadrat (180.000 
N/mm2). El límit elàstic serà l'indicat en els plànols, i si no hi ha especificacions, serà de 510 N/mm2.  
En els acers d'esglaó de relaxament es prendrà com a límit elàstic, la mínima tensió capaç de produir una 
deformació remanent del dos per mil. (0,2%). 
La tensió màxima de trencament serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125 %) de la corresponent al seu 
límit elàstic, entenent per tensió màxima de trencament el valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió-
deformació. 
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitja aritmètica dels "n/2" valors mes baixos 
obtinguts en l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mig de la sèrie, si "n" fos imparell. S'ajustarà a l'article 
600 del Plec General del març de 1975. 
Assaig. 
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Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori Oficial que 
garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix, donarà instruccions sobre l'execució en obra de l'assaig de 
plegament, descrit en la Instrucció del Projecte i Execució d'Obres de formigó EHE-98. 
Amidament i abonament 
S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de començar cada obra, 
hagin estat presentats al Facultatiu Director i aprovats per ell, al preu corresponent dels que figurin en el Quadre 
de Preus Número 1. 
Estan compreses en els esmentats preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i 
posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, 
soldadures, etc. 
 
3.3 MALLES, ELECTROSOLDADURES D’ACER ESPECIAL. 
Són malles de retícula quadrada o rectangular, formades per barres cilíndriques o corrugades, d'acer laminat de 
duresa natural o endurides per deformació en fred, unides en els punts d'encreuament per soldadura elèctrica. 
Amidament i abonament 
S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que abans de començar cada obra 
hagin estat presentats al Facultatiu Director i aprovats per ell mateix, al preu corresponent que figuri en el Quadre 
de preus num. 1. Els esmentats preus comprenen totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el 
doblegat i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, 
lligaments, soldadures, etc. 
 
3.4 EMMACATS 
L'emmacat és una capa de gruix variable, formada per la compactació de graves. 
Amidament i abonament 
S'abonaran per m2. Es consideraran incloses les ajudes necessàries pel subministrament del material, la 
col·locació, estesa i la compactació, incloent-hi també la maquinària necessària. 
 
3.5 SABATES CONTINUES 
Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits 
uniformement en el terreny. 
El dimensionament restarà fixat a l'annex de càlcul de la memòria del Projecte d'Execució i als plànols de 
fonaments degudament acotats. 
Amidament i abonament 
L'amidament i l'abonament de les sabates contínues es realitzarà per metre lineal, incloent en el preu tant el 
treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i mà d'obra utilitzats, com la maquinària i elements 
auxiliars necessaris. 
 
3.6 SABATES AÏLLADES 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el 
terreny. 
El dimensionament resta fixat a l'annex de càlcul de la memòria del Projecte d'Execució i als plànols de 
fonaments, degudament acotats. 
Amidament i abonament 
L'amidament i l'abonament de les sabates contínues es realitzarà per m3. Incloent en el preu tant el treball de 
posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements auxiliars necessaris. 
 
3.7 LLOSES 
Les lloses son els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que 
sigui terreny poc comprimible, fetes de formigó en massa o armat. En el projecte d'execució s'indica, en els 
plànols, el dimensionat i l'armat. 
Amidament i abonament 
S'amidaran i abonaran per metres cúbics (m3.) de formigó, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el 
subministrament i la col·locació del formigó, formació de Juntes, etc... 
 
3.8 MURS I PANTALLES 
Els murs són els elements estructurals que transmeten esforços uniformement repartits. A més poden contenir 
masses de terres, com el cas de desmunts amb talussos més inclinats que el talús natural del terreny. 
Les pantalles contínues de formigó armat "in situ" són els murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de 
rases profundes i allargades, sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó, constituint una 
estructura contínua capaç de resistir empentes laterals del terreny i càrregues verticals. 
Abans del començament dels treballs d'excavació, es condicionarà el terreny per al bon funcionament i accés de 
la maquinària necessària; es replantejaran els eixos de les pantalles i els nivells o cotes d'execució. La perforació 
es realitzarà per plafons amb mitjans mecànics adients. Si les característiques del terreny ho requereixen, s'anirà 
reemplaçant el material extret per llots "tixotròpics". La fondària d'excavació serà de vint centímetres (20 cm.) més 
gran que lo que han d'abastar les armadures. 
A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els murets guia, l'objectiu dels quals és el de guiar la maquinària 
d'excavació i col·laborar en l'estabilitat del terreny. 
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Abans del formigonat es col·locaran els encofrats necessaris per motllurar les Juntes sobre els plafons. 
La separació mínima entre barres verticals o horitzontals serà de deu centímetres (10 cm.) i el recobriment de set 
centímetres (7 cm.). Per a garantir el centrat de les gàbies, s'hauran de posar separacions de morter en ambdues 
cares, a raó d'un separador per cada dos metres quadrats (2 m2). 
El formigonat es realitzarà per canonada introduïda en el llot fins al fons del plafó. El formigonat es realitzarà de 
forma contínua. 
Un cop acabada l'execució dels plafons, se n'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i 
es construirà La biga de lligada longitudinal. 
Amidament i abonament 
L'excavació s'amidarà per metres cúbics (m3.) de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional 
d'operacions prèvies, com replanteig, preparació del terreny, formació de murets guia, llots, esgotaments i 
transport de materials extrets a l'abocador a qualsevol distància, i tots els materials i operacions que calguin a 
l'albir de la Direcció d'Obra per a la correcta execució dels treballs. El formigó s'amidarà per metres cúbics (m3.) 
del tipus indicat en el projecte, incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de 
Juntes, treballs de neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, demolició de caps de plafons, i 
totes les operacions necessàries per tal d'abastar els acabats indicats en el Projecte. 
L'acer de les armadures s'amidarà en quilograms (Kg) realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.  
 
3.9 ESTACADA 
En les fonamentacions per estacades es distingeixen dos tipus: 
A) Estaques per a clavar 
Podran ser de formigó o metàl·liques, de les mesures i característiques que s'indiquen als plànols corresponents i 
a la normativa vigent. 
Per cada tipus d'estaques s'utilitzaran les maces adequades i es protegiran adientment els seus caps. 
Les estaques que durant la clavada es trenquin o tinguin desplaçaments involuntaris se substituiran per altres, 
clavades en el mateix lloc. Si existeixen dubtes sobre les condicions de resistència d'algunes estaques, la Direcció 
Facultativa podrà ordenar proves de càrrega sobre aquestes, considerant el cost de les proves inclòs en el preu 
de l'estaca. 
L'amidament i abonament de les estaques per clavar es realitzarà per metre lineal d'estaca col·locada incloent en 
el preu tant el treball de posada a l'obra com els auxiliars de preparació del terreny, instal·lació de maces, becs de 
mànegues d'aigua, proves de càrrega necessàries i protecció o reparació dels caps. 
S'amidaran i abonaran únicament els metres lineals d'estaca que restin definitivament incorporats a l'obra. El preu 
del metre lineal inclou l'escapçament necessari de l'estaca sobrant, així com tots els materials i operacions que 
resultin necessàries per a la correcta i total execució dels treballs d'estacada, inclús llur preparació. 
B) Estaques motllurades "in situ" 
L'execució s'efectuarà perforant prèviament el terreny i omplint l'excavació amb formigó fresc i les corresponents 
armadures. 
Segons la seva forma d'execució es consideren els següents tipus d'estaques: 
 - Estaques d'encanonament perdut 
 - Estaques d'encanonament recuperable. 
El formigonat de les estaques es realitzarà tenint en compte que no restin buits, talls ni escanyament, realitzant el 
formigonat d'un cop en tota la seva llargada. Les armadures longitudinals s'assentaran sobre una lleugera 
pasterada de formigó, d'alçada inferior al diàmetre de l'estaca i es disposaran ben centrades i subjectes. Les 
armadures transversals se subjectaran a les longitudinals mitjançant lligada o soldadura. 
L'amidament i abonament de les fonamentacions per estaques realitzades "in situ" es farà desglossant els preus: 
el formigó en metres cúbics, incloent el preu de la posada a l'obra, encofrat o encanonament recuperable o no, 
acabament dels caps i part proporcional de proves de càrrega, si fossin necessàries, així com qualsevol material o 
operació que calgui per aconsellar-ho la bona pràctica de la construcció o que resulti necessària per qualsevol 
tipus d'incidència. 
L'acer de les armadures s'amidarà en quilograms (Kg) totals, inclosa la posada a l'obra. 
L 'excavació s'amidarà en metres cúbics (m3.) en qualsevol tipus de terreny, inclòs en roca, extrets amb qualsevol 
sistema, incloent en el preu les operacions necessàries com són l'emprament de llots "tixotropics", preparació del 
terreny per l'assentament de la maquinària i transport a l'abocador a qualsevulla distància. 
El preu de l'excavació inclou la possible necessitat d'encanonament de qualsevol tipus, recuperables o no, i tots 
els materials i operacions que calguin a judici del Director de les Obres, per a la correcta execució dels treballs. 
 

S'inclouen en aquest capítol totes les condicions que hauran de satisfer els materials, instal·lacions i mà d'obra 
necessària per la construcció de la xarxa de sanejament dels edificis. 

4. SANEJAMENT 

 
4.1 XARXES DE SANEJAMENT 
Sistema d'evacuació dels residus urbans dirigit a eliminar-los o evacuar-los. Les xarxes de sanejament poden ser 
verticals o horitzontals. 
 
4.2 XARXES DE SANEJAMENT VERTICAL 
La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs comprèn els següents elements: 
 -Xarxa horitzontal de desguàs d'aparells 
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 - Baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses 
 - Xarxa de canonades de ventilació 
El traçat de la xarxa serà el més senzill possible, per tal d'aconseguir una circulació normal per gravetat. Serà 
estanca i no presentarà exudacions ni estarà exposada a obstruccions. 
La xarxa restarà fermament subjecte als paraments i amb espai suficient per a absorbir les dilatacions normals del 
material. 
La distancia entre elements de subjecció serà la següent, segons els diferents elements: 
Per fosa: tres metres en baixants 
Per ferro galvanitzat: tres metres i mig en baixants 
Per coure: tres metres en baixants i dos metres i mig en trams horitzontals 
Per plàstics (PVC, polipropilé, fibra reforçada de vidre): un metre i mig en baixants i un metre i vint centímetres en 
trams horitzontals. 
Per zinc: dos metres. 
Els elements de subjecció es col·locaran a les copes de les canonades corresponents. Les canonades seran totes 
de marca reconegudes i sancionades per la pràctica. 
Sifons 
Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells. Hauran de col·locar-se el 
més pròxim possible del desguàs de l'aparell. 
Caixes sifòniques. 
S'empraran per desguassar un aparell o conjunt d'aquests, degudament agrupats. Tindran un diàmetre mínim de 
cent mil·límetres (100 mm.) i una alçada mínima de cent-cinquanta mil·límetres (150 mm.) amb una tanca 
hidràulica de cinquanta a setanta mil·límetres (50 a 70 mm.) 
Desguàs d'aparells 
Es realitzarà amb tubs de polipropilé, PVC,  poliester reforçat, opolietilé a pressió, que puguin suportar una 
pressió hidrostàtica de dues atmosferes (2 at.). 
Ventilació de la xarxa de sanejament 
Serveix per a evitar el dessifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels aparells. 
La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt la coberta; secundària, amb canonades 
pròpies de ventilació per a airejar els baixants o els desguassos dels aparells. 
Amidament i abonament 
S'amidarà la xarxa vertical de sanejament en metres lineals de baixant instal·lada, incloent en el preu la part 
proporcional d'ancoratges, tubs de ventilació necessaris, registres, peces especials, sifons o caixes sifòniques, 
desguassos dels aparells indicats en els plànols corresponents, així com els ajuts necessaris d'altres oficis per a 
la definitiva col·locació i posada en servei de la instal·lació complint tot això la Normativa vigent i d'acord amb les 
instruccions dictades pel 
Director Facultatiu de les Obres. 
 
4.3 XARXES DE SANEJAMENT HORITZONTAL 
Comprèn les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres o fecals i greixoses o sabonoses, per a conduir-
les a la xarxa general de clavegueram o la fossa sèptica. Els materials a emprar en les canonades, que es troben 
definits en el Projecte, podran ser de formigó vibroprensat, gres, fossa, polipropilé, poliester reforçat, polietilé a 
pressió o clorur de polivinil (PVC), havent de ser totes de marques reconegudes i sancionades per la pràctica. 
Les rases seran de tal manera que la canonada anirà enterrada a les cotes indicades en el Projecte o a les que 
indiqui el Director Facultatiu de les Obres. En cas que no figuri en els plànols el corresponent perfil longitudinal 
s'aprofundirà a un metre i vint centímetres de fondària (1,20 m.) con a mínim, que podrà disminuir-se si la 
canonada es troba sota la solera d'un pis. 
Una vegada obertes les rases que allotjaran la conducció, s'instal·larà sobre una solera de deu centímetres (10 
cm.) de formigó H-150, amb el pendent adequat, a fi de construir un llit rígid. 
Els tubs s'uniran mitjançant anellat de rajola borda o protecció de formigó. Qualsevol canvi de direcció, reducció o 
empalmament s'efectuarà amb peces especials o mitjançant pericons, segons el tipus de canonada de que es 
tracti. 
Les canonades que hagin d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals de manera que no se 
sotmetin a flexions, amb els ganxos metàl·lics que s'empren protegits contra la corrosió. En les canonades de 
foneria, els ganxos no es distanciaran més d'un metre i mig; en les de plàstic aquesta distància no superarà els 
setanta-cinc centímetres. (1,50 m. i 0,75 m.) 
La xarxa horitzontal de sanejament s'amidarà en metres lineals (ml.) de canonada col·locada, inclosa la part 
proporcional d'excavació, solera de suport, rebliment, Juntes, ganxos d'ancoratge, peces especials, obertura de 
passos en murs, fonaments i forjats, de manera que quedi totalment acabada d'acord amb les indicacions del 
Projecte i la Normativa vigent. 
 
4.4 FOSSES SÈPTIQUES  
Tan sols s'autoritzaran a les zones on no hi hagi xarxa de clavegueram. La seva missió serà que l'aigua residual 
surti més clarificada, sense matèries grosses que danyin el sistema d'absorció posterior. 
Les fosses sèptiques podran fabricar-se "in situ" o seran prefabricades, prohibint-se en llur construcció l'ús del 
morter de calç o materials fàcilment atacables. 
Es prohibirà el vessament d'aigües pluvials a les fosses. Si és de diversos compartiments, les aigües pluvials 
poden portar-se a l'últim o bé a l'àrea d'absorció. Les fosses disposaran de tapes mòbils de registre i hauran de 
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disposar de ventilació adequada per a impedir la concentració de gasos. 
S'amidarà per unitats (ut.) segons el Projecte, incloent-se en el preu d'abonament totes les operacions 
necessàries per la seva posada a l'obra, inclosa la connexió a la xarxa de sanejament de l'edifici, així com 
l'excavació i rebliment del pou pel seu allotjament. 
 
4.5 ELEVACIÓ D’AIGÜES BRUTES 
Compren aquesta partida els equips de bombeig necessaris quan el col·lector general està més alt que el final de 
la xarxa de sanejament de l'edifici. 
Hauran d'instal·lar-se dues bombes perquè, en el cas que en falli una, pugui funcionar l'altra. 
S'amidarà i abonarà per unitat (ut) d'equip complet instal·lat totalment acabat, posat en funcionament i fetes les 
proves de càrrega corresponents, inclosos els ajuts i instal·lacions necessàries per a deixar la instal·lació d'acord 
amb el Projecte, la Normativa vigent i les directrius donades per la Direcció Facultativa. 
 
4.6 XEMENEIES D’EVACUACIÓ DE FUMS O VENTILACIÓ 
Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per l'evacuació de vapors i fums 
en els lavabos, cuines o xemeneies. 
S'amidaràn en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixetes d'aspiració, comportes de tanca i 
ajuts adients per col·locar-los, d'acord amb la Normativa vigent. 
 

 
5. ESTRUCTURES 

5.1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
5.1.1 ENCOFRATS 
Les cimbres, encofrats i motlles, així com les unions dels diferents elements, tindran una resistència i rigidesa 
suficient per resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions de qualsevol mena que puguin 
produir-se com a conseqüència del procés de formigonat i especialment sota les pressions del formigó en fresc o 
els efectes del mètode de compactació utilitzat. 
Els encofrats i motlles seran suficientment estancs per a impedir pèrdues apreciables d'abeurada. 
Els encofrats i motlles de fusta s'humitejaran per a evitar que absorbeixin l'aigua continguda en el formigó. 
Les superfícies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del formigonat. Per a facilitar 
aquesta neteja, en els fons de pilars i murs es disposaran obertures provisionals a la part inferior dels encofrats 
corresponents. 
Si fos necessari, i a fi d'evitar la formació de fissures en els paraments de les peces, s'adoptaran les oportunes 
mesures perquè els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Si s'utilitzen productes de desencofrat, no hauran de deixar senyals en els paraments de formigó i no hauran 
d'impedir la posterior aplicació de revestiments ni la possible construcció de Juntes de formigonat. 
L'ús d'aquests productes haurà d'ésser expressament autoritzat pel Director de l'Obra. 
 
5.1.2. FORMIGÓ 
Tots els formigons compliran l'EHE-98 considerant com a definició de resistència la d'aquesta Instrucció. 
Es fabricarà sempre en formigonera, essent el període de pasterada superior a un minut i mig, i de tal manera que 
la consistència del formigó en cada mescla sigui uniforme. A més de les Prescripcions de l'EHE-98 es tindran en 
compte les següents: 
La instal·lació de transport i posada a l'obra serà del tipus tal que el formigó no perdi capacitat ni homogeneïtat. 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1.50) ni 
distribuir-lo amb pala a gran distància. 
Queda prohibit l'ús de canaletes o manegues del transport a la posada a l'obra del formigó sense l'autorització del 
Facultatiu Encarregat. No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les 
característiques del formigó. Pel formigonat en temps de fred o de calor se seguiran les prescripcions de l'EHE-98. 
No es col·locarà mai formigó sobre un terreny que estigui gelat. El pervibrador s'introduirà vertical a la massa del 
formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es mogui horitzontalment mentre que està submergit en 
el formigó. 
Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats, a fi d'evitar la formació de bosses de pedres i de 
coqueres. 
En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades en l'EHE-98. 
La situació de les Juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director, de manera que compleixin les 
prescripcions de l'EHE-98 i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de 
gerga humida, per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 
Abans de recomençar els treballs es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió del 
formigó fresc amb el que està endurit. 
Durant els tres primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una arpillera molla. Com a mínim, durant 
els set primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides, mitjançant el reg o la inundació, o 
cobrint-les amb sorra o xarpellera, que es mantindran constantment humides. 
La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, a fi d'evitar 
producció de fissures per refredament brusc. També es podran utilitzar procediments de curat especial, a base de 
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pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització, per escrit, del Facultatiu Director. 
Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i sense que sigui necessari 
aplicar-los-hi lliscats, que no podran ser en cap cas executats sense l'autorització prèvia del Facultatiu Director. 
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a compte del 
Contractista. 
La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 
 - Parament vist: sis mil·límetres. 
 - Parament ocult: vint-i cinc mil·límetres. 
En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades al set o vint-i-vuit 
dies. S'efectuaran com a mínim una sèrie de sis provetes cada cinquanta metres cúbics de formigó utilitzat en 
forjats, voltes i soleres. 
A les obres de formigó armat, es faran diàriament dues sèries de sis provetes cada una, per trencar cada sèrie als 
set o vint-i-vuit dies, prenent com a càrrega de trencada, en cada sèrie, la mitja dels resultats, descartant les dues 
extremes. 
Les provetes s'amaçonaràn de forma similar al del formigó en obra i es conservaran en condicions anàlogues. Si 
passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més 
d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que l'especificada, serà enderrocada. 
Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si 
es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobre-carrega superior a un 50% de la de càlcul, 
durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades 
l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra estès 
compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, el Facultatiu Director podrà rebre l'obra amb reserves, previ 
l'assaig de càrrega corresponent. 
Els motlles i encofrats seran de fusta que compleixi les condicions exigides a l'apartat corresponen, metàl·lics o 
d'altre material que reuneixi condicions d'eficàcia similars, a judici del Facultatiu Director. 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, les cintres i les soles, hauran de tenir la resistència 
i la rigidesa necessàries perquè, amb la marxa prevista del formigó a l'abocada, no es produeixin moviments 
locals de més de 5 mm. (cinc mil·límetres). 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar per facilitar l'encofrat no hauran de 
contenir substàncies agressives pel formigó. 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment els fons, deixant-se 
obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 
Les Juntes entre les diferents taules, hauran de permetre l'entumiment per la humitat del reg o de l'aigua del 
formigó sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 
Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contra-fletxa perquè, un cop desencofrada i 
carregada la peça de formigó, conservi una contra-fletxa de 1:300 de la llum. S'autoritza l'ús de tipus i tècniques 
especials d'encofrat, de les que el comportament i resultats estan sancionats per la pràctica havent de justificar 
l'eficàcia d'aquells altres que es proposin que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. S'inclouen les 
Juntes que calguin formigonar per qualsevol motiu. 
El preu del formigó inclourà els possibles additius que la Direcció d'Obres estimi necessaris i també la possible 
necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la Direcció (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 
El preu dels encofrats podrà anar independent dels preus del formigó, si així s'estipula. L'amidament es realitzarà 
per metres quadrats (m2) realment col·locats. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a llur 
col·locació, així com la resta d'operacions materials necessàries. S'entén que quedaran inclosos en el preu del 
metre quadrat qualsevol tipus d'accessoris de l'encofrat, com les Juntes entre murs o altres elements que a judici 
del Director de les obres siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries per 
a executar la unitat d'obra menys l'encofrat i les armadures, així com la seva col·locació que s'abonarà al preu del 
Kg. d'acer col·locat. 
Les bastides, cimbres, execució de Juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la 
Direcció de les Obres, per l'execució del formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 
Els formigons s'amidaran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detalls resultants del 
Replanteig de les Obres i s'abonaran per metres cúbics. 
Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica. 
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executada, conforme a les condicions i amb subjecció 
als perfils de replanteig i plànol dels mateixos, que figuren en el Projecte, o ordres escrites del Facultatiu Director; 
per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel Contractista, pel seu 
Compte. Sense tenir autorització del Facultatiu Director. 
Per l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els plànols de seccions 
tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Facultatiu Director, per escrit en el 
que consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. 
Per això, el contractista estarà obligat a exigir prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta 
d'aquelles dimensions que no ho estan. 
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5.1.3 ARMADURES 
Les armadures es col·locaran netes, sense òxid o qualsevol substància perjudicial. Es disposaran d'acord amb les 
indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb l'encofrat, de manera que no puguin experimentar moviments 
durant l'abocada i la compactació del formigó i a fi d'evitar coqueres. 
En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, en doblegar-se-se, agafades amb cèrcols o estreps a la 
zona del colze. 
Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la utilització simultània d'acers de 
característiques mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un mateix element, dos tipus diferents d'acers, un 
per l'armadura principal i l'altre pels estreps. 
Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant lligament o altre procediment adequat, 
prohibint-se expressament la fixació mitjançant punts de soldadura. 
S'haurà d'acomplir la Instrucció EHE-98 en tot el que fa referència a les armadures (resistència, límit elàstic, 
etc...). 
 
5.2 ESTRUCTURES METÀL.LIQUES 
Es defineix com estructura metàl·lica d'acer, els elements d'aquest material que formen la part sustentable de 
l'edificació. 
La forma i dimensions de l'estructura vindrà definida en els plànols corresponents. Els acers a emprar són els 
laminats en xapes o perfils del tipus A-52 definits en la Norma UNE-36080-73. 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície llisa i se subministraran en estat brut de laminatge. 
El Contractista haurà de demostrar la qualificació del personal que executi aquest tipus d'obra. 
Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte, Direcció 
Facultativa i Normativa vigent. 
Abans del muntatge de l'estructura es netejaran i pintaran amb una imprimació les parts d'aquesta que hauran de 
restar ocultes. 
Es col·locaran plaques de suport sobre els massissos de fàbrica de formigó, que s'immobilitzaran una vegada 
aconseguits els aploms i alineacions definitives. 
Tots els elements de l'estructura es protegiran contra els fenòmens d'oxidació i corrosió. 
No s'efectuarà la imprimació fins que llur execució hagi estat autoritzada pel Director de l'Obra, després d'haver 
realitzat la inspecció de les superfícies i unions de l'estructura acabada al taller. 
No s'imprimiran ni protegiran les superfícies que calgui soldar, mentre no s'hagi executat la unió. 
S'adoptaran les mesures necessàries per evitar la corrosió dels elements que recolzin directament sobre la fàbrica 
o que encastin en ella. 
Les estructures o elements estructurals d'acer s'amidaran per quilograms d'acer incloent en el preu tots els 
elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris per llur completa execució d'acord 
amb el Projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, 
d'acord amb la Normativa. 
 
5.3 FORJATS 
Es defineix com a forjat l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat 
d'elements resistents o nervis que treballen a flexió, un reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un 
formigonat de la superfície superior, a més d'un reblert de carcanyols per aconseguir un tot únic que treballi 
conjuntament. 
Els forjats es construiran amb el sistema especificat a la documentació tècnica. Aquest sistema tindrà estesa 
l'autorització de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, que acreditarà amb la fitxa de característiques. 
La capa de compressió s'executarà amb la dosificació adient, segons s'especifica en la documentació del Projecte 
o en les prescripcions del tipus de forjat escollit. 
Abans del vessament del formigó de la capa de compressió, es regaran en abundància les biguetes i revoltons. 
Durant el curat, caldrà mantenir humit el forjat, per la qual cosa es regarà sobre tot a l'estiu, a partir de les sis 
hores del vessament del formigó, tant com la Direcció d'Obra ho consideri oportú. 
El Contractista recaptarà de la Direcció Facultativa totes les especificacions pertinents i no formigonarà el forjat 
fins que no hagi estat inspeccionat per la Direcció. 
Seran d'aplicació totes aquelles limitacions ressenyades per les obres de formigó armat, segons el present Plec. 
L'encofrat i apuntalament els fixaran les especificacions del tipus de forjat i les indicacions de la Direcció d'Obra. 
- L'amidament dels forjats serà per metres quadrats realment executats, descomptant forats de superfície més 
grans d'un metre quadrat. 
En el preu d'abonament s'inclouran els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació 
d'elements resistents singulars, tals com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas 
d'instal·lacions i les previsions d'ancoratges per altres fàbriques.  
De no trobar-se contemplats els aïllaments necessaris per acomplir la Normativa en altres capítols, es 
consideraran inclosos en el preu del forjat. També quedarà inclòs el ferro de negatius, i l'armadura mínima de 
Normativa. 
 
5.4 ESCALES I RAMPES 
Dins dels elements de comunicació vertical a tota edificació distingirem les escales i les rampes. 
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons. L'alçada 
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màxima dels frontals serà de 18.5 cm. i l'estesa de 28 cm, com a mínim. 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. Les 
rampes per a minusvàlids, en els seus aspectes dimensionals compliran la Normativa Vigent. 
En el Projecte d'execució s'especifiquen les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que 
configuren les rampes i escales. 
Les escales i les rampes s'amidaran per metres quadrats totalment acabats, incloent en el preu tots els materials 
(estructurals, d'acabament de graons, baranes i passamans) accessoris i treballs necessaris per llur construcció. 
 
5.5 ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS 
Aquest apartat comprèn el conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, 
de manera que a l'obra solament es realitzarà el muntatge. El muntatge dels diferents elements es realitzarà 
d'acord amb les indicacions del fabricant i Direcció de l'Obra, pel personal especialitzat o capaç d'efectuar treballs 
d'aquesta mena. 
Es tindrà especial cura amb l'ancoratge i aplomat dels elements, així com el perfecte segellat de les seves Juntes. 
Els elements estructurals prefabricats, com és ara pilars, jàsseres, encavallades, etc., s'amidaran en metres 
cúbics (m3.) de formigó i l'acer en quilograms (Kg), incloent en els preus d'ambdues partides tots els materials i 
operacions necessàries per llur posada a l'obra incloent-hi també la part proporcional d'operacions necessàries 
per al muntatge i definitiu acabament, així com totes les armadures, instal·lacions, fusteria per armar i equips que 
portin integrats en llur fabricació. 
 
5.6 JUNTES DE DILATACIÓ 
Es defineixen com a Juntes de dilatació els dispositius que enllacen les vores dels elements estructurals o de 
fàbrica contigus, de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura, assentaments diferencials i 
deformacions reològiques. 
El tipus de material emprat serà el que indiqui la Direcció de l'Obra o el que es defineixi en el projecte; en 
qualsevol cas haurà de complir la Normativa més estricte de l'apartat, entenent-se inclòs en el preu del metre 
lineal (ml) tant materials com operacions que calgui executar per a aconseguir-ho.  
La junta es muntarà seguint les instruccions del fabricant. 
Les Juntes s'amidaran en metres lineals (ml) col·locats, restant inclòs en el preu els materials i treballs necessaris 
per llur col·locació. 
 

 
6. RAM DE PALETA 

6.1. Divisions interiors 
Aquest apartat comprèn totes les fàbriques de blocs de ceràmica lligats amb morter, quedant exclosos i objecte 
del Plec de Condicions Particulars els elements de divisió no tradicionals. 
Materials 
Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada. 
Eventualment poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques. 
Les condicions generals dels morters seran: 
 - Resistència adequada a la dels materials als que s'interposen. 
 - Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 
 - Compacitat i docilitat. 
 - Impermeabilitat a l'aigua. 
 - Inalterabilitat als agents agressius generals. 
Classes: 
 - De guix: Dosificació 3 vol. guix/1 vol. sorra 
  Resistència mitja: 5 Kg/cm2 
  Camp d'aplicació: Envà 
 - Calç hidràulica: 
  Dosificació 1 vol. calç/3 vol.sorra/0,5 vol.aigua 
  Resistència mitja: 15 Kg/cm2 
  Camp d'aplicació: fabriques sense càrrega 
 -De mescla amb pòrtland: 
  Dosificació 1 vol. calç/1 vol. c.p./6 vol. sorra 
  Resistència mitja: 35 Kg/cm, 
  Camp d'aplicació: fàbriques sense càrrega i ram de paleta en general. 
 - De ciment: 
  Dosificació. M-50 l vol. c.p./6 vol.sorra 
  M-75 1 vol. c.p./5 vol. sorra 
  M-100 1 vol. c.p./4 vol. Sorra 
  M-150 1 vol. c.p./3 vol. sorra 
  M-200 1 vol. c.p./2 vol. sorra 
  Resistència mitja; 
  M-50   50 Kg/cm2 
  M-75   75 Kg/cm2 
  M-100  100 Kg/cm2 
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  M-150  150 Kg/cm2 
  M-200  200 Kg/cm2 
  Camp d'aplicació: 
  M-50 : Fàbriques lleugerament carregades 
  M-75 : Fàbriques poc carregades 
  M-100: Fàbriques amb càrrega normal 
  M-150: Fàbriques molt carregades 
  M-200: Fàbriques especials 
Les fàbriques del ram de paleta són les obres en què entra com a element fonamental el bloc paralel·lepipèdic de 
ceràmica o formigó, lligat amb morter. 
Els maons que cal emprar, com totxo, maó foradat, totxo buit, totxana, manual o especials, compliran amb el que 
s'estableix, pel que fa referència a dimensions, qualitat i resistència, a les disposicions vigents. 
Els maons, abans de llur col·locació, es mullaran abundantment amb aigua. Es col·locaran sempre a refrec, plans 
sobre la capa de morter i apretant-los fins aconseguir la junta necessària, la qual restarà totalment plena i tindrà, 
tant en degollades (Juntes verticals) com en cordells (Juntes horitzontals) el gruix que indiqui la Direcció 
Facultativa. 
Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que s'indiqui. 
Els murs que s'enllacen en cantonada, cruïlla o encontre, s'executaran encallant-los simultàniament entre ells. 
Les interrupcions de treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en esglaonat en diagonal, per preveure una 
bona trava en la continuació. Quan es comenci de nou, es regarà abundantment la fàbrica, netejant-se de pols i 
morter vell. 
Les soleres són fàbriques més petites, generalment de totxo foradat col·locat com envà de maó de quart, que no 
compleixen cap mena de funció resistent. Segons el seu gruix s'anomenaran: envà (de cinc centímetres -5 cm.-) o 
paret de mitja rajola (de deu centímetres -10 cm.-). 
Els envans s'aplomaran perfectament, amb llurs filades ben alineades. S'emprarà pasta de guix per als envans i 
morter M-50 per a les parets de mitja rajola. 
En els envans es preveurà que la revinguda del morter de guix no provoqui guerxesa en la fàbrica, degut a 
l'augment del seu volum. 
Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o caixes; entre envans sempre per caixes. 
En les parets o envans que s'entreguin a pilars metàl·lics o de formigó, es col·locaran fleixos, amb una separació 
màxima de setanta-cinc centímetres (75 cm.) per l'encadellat d'un sistema amb l'altre. 
Els murs de blocs són fàbriques de bloc buit de morter o morter cel·lular. Les condicions generals dels treballs 
amb aquestes fàbriques són iguals que en el cas de fàbriques ceràmiques. 
Si la Direcció Facultativa ho creu necessari, s'ompliran alguns blocs amb formigó armat, a fi de formar reforços a 
les cantonades, cruïlles, llindes o en petits murets de contenció. 
Arcs i voltes del ram de paleta. 
Els arcs es formaran falcant les Juntes de morter, no tallant mai el maó. Es construiran sobre cintres capacitades 
per o suportar llur pes abans de la revinguda del morter. 
Es començarà col·locant els maons a partir d'ambdues arrencades i acabant amb la col·locació de la clau 
aplomada. 
Les voltes es realitzaran sobre cintres contínues, de forma que les filades de maons contigües tinguin Juntes 
trabades. 
Un cop construïda la volta, es vessarà morter a l'extradós, perquè ompli totalment les Juntes, afluixant-se després 
una mica la cintra per l'assentament dels maons. 
Envans prefabricats 
Són els construïts per plafons de forjat a forjat que eventualment poden portar incloses les instal·lacions i 
revestiments. 
Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa, realitzant-se les Juntes de forma 
que restin el màxim de petites possible i s'utilitzaran els enganxaments adequats que indiqui el fabricant, per no 
danyar l'aspecte de l'acabat superficial. 
Envans pluvials 
Els envans pluvials, que es col·loquen a les façanes mitgeres quan el solar que s'edifica confronta amb parcel·les 
sense edificar o amb patis descoberts, poden ser de plafons de xapa o fibrociment recuperables, subjectats 
mitjançant perfils ancorats a les parets, o es poden executar en fàbrica de totxo buit travat entre pilars lligats a la 
paret i distants entre ells de 2 a 3 metres. Aquests pilars de fàbrica s'hauran d'impermeabilitzar per evitar el pas 
d'humitats a l'interior de l'edifici. 
Les cambres d'aire que restin entre ambdues parets, es ventilaran convenientment i disposaran dels elements de 
coronament o acabat necessaris, a fi d'aconseguir un total aïllament de la paret. 
Amidament i abonament 
Les obres de fàbrica ceràmica o de formigó, tant vistes com quan cal revestir-les, s'amidaran en metres cúbics 
(m3) executats, incloent-hi en el preu els transports, morters, parts proporcionals de formes especials, detalls 
decoratius, coronament de paraments (encara que sigui d'altres materials) elements de subjecció i peces 
especials necessàries per abastar l'acabament de l'element tal com s'expressa en el Projecte. També dins 
d'aquest preu s'inclourà la neteja i tractaments especials que requereix el parament un cop acabat, podent la 
Direcció de les Obres ordenar el rejuntat de les Juntes quan s'hagi acabat l'obra, entenent-se aquestes 
operacions incloses en els preus unitaris si s'observen defectes en les unions. 
El criteri d'amidament serà el de "buit per ple" i tan sols es descomptaran la meitat dels forats compresos entre 
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quatre (4) i vuit (8) metres quadrats i la totalitat dels forats superiors a vuit (8) metres quadrats. 
A fi d'assegurar la total impermeabilització dels paraments exteriors d'obres de fàbrica, el correcte adreçat interior 
serà d'abonament, d'acord amb les especificacions del capítol de revestiments. 
Els envans de sosteniment i envans de qualsevol tipus s'amidaran per metres quadrats (m2.) incloent tot allò 
esmentat anteriorment i descomptant els forats. 
Les soleres, tant de fàbrica com prefabricades, translúcids, envanets de sostremort, gelosies i voltes, s'amidaran 
en metres quadrats (m2), incloent-se en el preu la part proporcional de transport, posta a l'obra, morters, materials 
auxiliars, cintres, peces especials i elements de subjecció necessaris per a l'execució de l'element, així com totes 
les operacions necessàries que indiqui la Direcció Facultativa pel perfecte acabament. 
La formació d'arcs s'amidarà en metres lineals, incloent en el preu tant els materials del ram de paleta, com les 
cintres i operacions necessàries per llur execució, així com totes les operacions necessàries que indiqui la 
Direcció Facultativa pel perfecte acabament. 
La graonada i replanteig d'escales s'amidarà per metres lineals de graó acabat, preparat per rebre el revestiment. 
La formació de conductes de xemeneies o ventilació (Shunt) es mesurarà en metres lineals de conducte acabat, 
sigui prefabricat o executat "in situ", incloent-se tots els treballs, materials de tancament o maniobra que 
s'especifiquin en el Projecte, o que siguin necessaris per a complir la Normativa vigent al respecte. 
Les caixes de persianes enrotllables, tant prefabricats com realitzats "in situ" s'amidaran en metres lineals, 
incloent tant els materials com els treballs necessaris per l'execució o posta a l'obra, entenent-se inclòs en el preu 
tots els elements i operacions necessàries per a complir la Normativa, inclosa la d'aïllament tèrmic. 
 
6.2. Coberta 
Definició: Les cobertes són els elements constructius que coronen superiorment l'edifici per a protegir-lo de 
precipitacions i d'altres inclemències atmosfèriques. 
Tipus 
 - Terrat: són cobertes amb revestiments totalment impermeables i poc pendent. 
 - Teulada: són cobertes amb revestiments contínues o no, que impermeabilitzen degut al gran pendent 
de llurs superfícies. 
Construcció 
En els terrats, un cop formada la caixa per l'ampit dels murs perimetrals i forjat, es procedirà a la col·locació dels 
elements per formació de pendents, impermeabilització, aïllaments, i enrajolat que 
s'expressen en els plànols corresponents, impermeabilització, aïllaments, i enrajolat que s'expressen en el plànols 
corresponents. 
En l'execució es tindrà cura del traçat de careners, pendents, Juntes, minvells, intersecció amb d'altres elements 
com xemeneies, claveguerons, etc. que garanteixin la missió de desguàs i impermeabilització de la coberta. 
A les teulades es formaran els pendents mitjançant l'execució d'elements d'obra diferents dels propis de 
cobriment, com són envanets de sostremort, forjats en pendent, encavallades, i que s'empraran per a sostenir el 
recobriment de solera i aïllament sobre el que es col·locaran les peces de revestiment exterior, com terres, 
pissarres, planxes metàl·liques, o de fibrociment, etc. 
Se seguiran les indicacions de la Direcció d'Obra i Normes vigents pel que fa referència a ancoratges i 
carregaments de les peces de revestiment. 
Amidament i abonament 
Tots els tipus de cobertes s'amidaran en metres quadrats (m2) executats, incloent la totalitat de materials que 
s'indiquen als plànols, així com els treballs i elements necessaris per la formació de 
Juntes, crestalleres o careners, minvells i pendents necessaris per al seu complert acabament, així com d'altres 
elements necessaris. Tots els materials i operacions que calguin, compliran estrictament la 
Normativa vigent. 
Claveguerons 
Són peces de metall o plàstic que tenen per funció la connexió dels baixants d'aigües pluvials amb el plànol 
superficial de la teulada, de manera que resolgui l'estanquitat de la unió entre ambdós elements, no permeti 
l'obstrucció amb cossos estranys i estigui proveït de sifó antimúrids. 
Amidament i abonament 
Els claveguerons s'amidaran per unitats col·locades i totalment acabades, incloent en el preu tots els materials, 
peces i treballs necessaris per la col·locació i perfecta estanquitat de manera que l'element compleixi amb la 
Normativa vigent. 
Escanalat de desguàs 
Són elements prefabricats o realitzats in situ" que tenen per objecte recollir l'aigua que cau dels tremujals d'una 
teulada, per a dirigir-la cap als baix" ants corresponents. Són condicions, perquè funcioni correctament, 
l'estanquitat de les Juntes i estar col·locats amb el suficient pendent per a desguassar ràpidament. 
Amidament i abonament 
Els canelons s'amidaran en metres lineals, incloent en el preu la part proporcional de peces especials, 
impermeabilitzacions, ancoratges, Juntes, etc., amb treballs, equips i ajuts necessaris per a la posta a l'obra, 
totalment acabat, de manera que s'acompleixin les Normes vigents al respecte. 
Claraboies 
Son elements prefabricats o realitzats a l'obra, que tenen com objecte permetre la ventilació o il·luminació de les 
dependències emplaçades sota la coberta. 
Amidament i abonament 
S'amidaran per unitat totalment acabada, segons plànols i Normativa vigent. 
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Encavallades 
Són elements estructurals de fusta, formigó o metàl·lics, que tenen per objecte donar forma i sostenir les teulades 
de l'edifici. Es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte. 
Amidament i abonament 
L'amidament i l'abonament es realitzaran per unitat d'encavallada col·locada a l'obra, incloent-se en el preu totes 
les operacions necessàries pel trasllat, instal·lació d'elements d'ancoratge i suports corresponents, per llur 
completa instal·lació. 
6.3. Guixos i Escaioles 
Definició: Els guixos són els revestiments realitzats amb pasta de guix. Poden ser de dos tipus: estesos (guarnits, 
llistats o emblanquinats) i estucs. 
Les escaioles són els revestiments per sostres, fets per plaques sostingudes del sostre. 
Es presentaran a la Direcció Facultativa mostres de mida natural i documentació d'assaigs realitzats a Laboratoris 
oficials d'aquells materials que hagin de complir qualsevol funció a més de la de cel ras. 
Amidament i abonament 
S'amidarà i abonarà per m2 de superfície indicada en els plànols i amidaments del projecte. Si hi ha diferència 
entre indicacions en plànols i amidaments, prevaldrà el que s'indiqui als amidaments. 
En la valoració per m2 de superfície resta inclosa la valoració de formació d'arestes (verticals i horitzontals) i 
angles díedres. 
 
6.4. Arrebossats i lliscats 
Definició: Els arrebossats i lliscats són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol conglomerat, 
calç o ciment, així com amb morters mixtes. 
Tots els materials, qualsevol que sigui la seva classe, compliran en quant a qualitat i característiques tècniques, 
les especificacions de la Normativa vigent o de la Direcció Facultativa. 
Amidament i abonament 
Tots els revestiments s'amidaran en metres quadrats (m2) de superfície revestida, descomptant de la partida la 
meitat de la superfície dels forats entre quatre i vuit metres quadrats (4 i 8 m2). 
En el preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col·locació i ajuts d'altres oficis, peces 
especials, coronaments, preparació dels paraments, talls, Juntes, neteja, és a  dir, tot el necessari per executar el 
revestiment d'acord amb les especificacions de Projecte i de la Direcció d'obra, així com tots els treballs i 
materials que calguin per la correcta execució de les obres i a fi d'aconseguir el compliment de les Normatives 
corresponents, malgrat que no s'especifiqui exactament en els plànols. 
Qualsevol operació o material especial que sigui necessari incorporar al revestiment: a fi de complir amb la 
Normativa en el tractament de ponts tèrmics, s'entendrà inclòs en els preus del revestiment, així com els ajuts 
adients per realitzar-lo. 
 

Els aïllaments es divideixen en tres grups, segons el tipus de protecció per la qual es vulguin destinar, i que són: 
7. AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 

Tèrmics 
Acústics 
Contra la humitat 
 
7.1. Aïllaments tèrmics 
Definides les condicions tèrmiques exigibles a l'edifici i escollits els elements constructius, definits en el Projecte, 
el valor aïllant de l'element podrà aconseguir-se amb els seus propis components o per l'addició d'altres, la funció 
dels quals serà abastar el valor d'aïllament exigit. 
Els aïllants hauran d'ésser continus i complets en tota la seva superfície de sostres, sòls i parets. 
En qualsevol sistema constructiu s'evitarà la creació de ponts tèrmics o zones de menor cabuda aïllant, atès que 
donen lloc a zones on es puguin produir condensacions.  
Cap mena de producte podrà ser emprat per aïllar sense l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
7.2. Aïllaments acústics 
La insonorització de locals tindrà per objecte crear un ambient adient per a qualsevol manifestació humana, 
aconseguint que els nivells sonors que imperen en els locals insonoritzats tinguin uns valors màxims establerts en 
cada cas. 
Els materials a emprar com a aïllaments, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats per 
Segells o Marques de Qualitat. No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat de la Direcció 
Facultativa. 
 
7.3. Aïllament contra la humitat 
En general, l'aïllament pot conseguir-se per procediments constructius, que evacuen l'aigua per gravetat fora de la 
zona de perill, per impermeabilitzants de massa, que són aquells materials que quan s'afegeixen a les barreges 
aglomerants confereixen propietats impermeables al material resultant o impermeabilitzants de superfície, que són 
impermeables per si sols i s'apliquen superficialment a altres que serveixen com a base o suport. 
Aquest capítol se cenyeix únicament a aquest cas últim atès que els impermeabilitzants en massa s'inclouen en 
els capítols de morters i formigons com a additius. 
Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials, com a làmines sintètiques, asfàltiques i 
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incloses pintures, que eviten el pas de la humitat en els elements constructius on s'empren. 
Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces, coronaments, formació de desguassos, etc. Les 
superfícies sobre les que han d'estendre's les làmines impermeabilitzants es netejaran i prepara ran 
adequadament per evitar elements punxants. 
Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri comptarà amb l'aprovació de la Direcció Facultativa i estarà 
garantit pel fabricant per un mínim de deu anys. 
Amidament i abonament 
L'amidament es farà en metres quadrats (m2) de superfície aïllada, incloent en el preu la part proporcional de 
col·locació, coronaments, encavallades, peces especials necessàries per a abastar la perfecta execució de 
l'element, totalment acabat. 
L'aïllament de conduccions s'amidarà en metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs. 
 

Té per objecte el tancament total de les obertures, dotant l 'edifici de les prestacions d'accés, lluminositat, 
assolejament, ventilació, etc. en els moments adequats. 

8. FUSTERIA 

Els tipus seran de fusta, metàl·lics i de plàstic, i compliran les especificacions de la Normativa vigent. 
Executades en el taller les peces definides en els plànols, el Contractista haurà de preveure a l'obra tots els 
detalls per la recepció i perfecte engalzament, tenint molta cura en l'aplanat, alineació i cotes de les diverses 
encavallades i brancals, així com de la seva subjecció a l'obra, atenent l'estanquitat de les unions en els 
paraments de façana (tapajunts) i perfecta col·locació, ajustament i funcionament de tots els elements. 
El portam metàl·lic de ferro o d'alumini i el de plàstic seran de marca acreditada i segons mostres acceptades per 
la Direcció Facultativa.  
La col·locació en obra s'ajustarà a les normes del fabricant; se segellaran les Juntes amb massilles especials, 
garantides per un mínim de deu anys. 
Les persianes enrotllables de plàstic, fusta o metàl·liques disposaran dels mecanismes adients, definits en el 
projecte, instal·lats per personal especialitzat, essent necessari per a llur recepció que el seu esllavissament i 
accionament sigui executat sense cap mena de dificultat l amb suavitat. 
Amidament i abonament 
Tots els elements de portam, qualsevol que sigui el seu tipus, incloses les persianes enrotllables, correderes o 
practicables s'amidaran per metres quadrats (m2) de llum d'obra d'elements col·locats, incloent-se en el preu la 
part proporcional d'ajuts per a llur col·locació, segellat de Juntes, elements de connexió a les fàbriques, tapajunts i 
les ferramentes de tancament o de penjar, del tipus definit en el Projecte indicat per la Direcció Facultativa. 
Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (Ut) completament acabades i posades a 
l'obra segons el Projecte o indicades per la Direcció Facultativa. 
El mobiliari de les cuines es valorarà per unitat (Ut) de cuina acabada, amb els armaris alts i baixos indicats en els 
plànols, inclosos ajuts d'altres oficis necessaris per col·locar-los. 
Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant material com formal, com desperfectes ocasionats 
a l 'obra o en el transport, serà rebutjat sense dret a cap mena de càrrec per part de la propietat. 
Tots els preus relatius al portam inclouran totes aquelles feines o materials que siguin necessaris pel seu perfecte 
funcionament o que siguin recollides a la Normativa vigent, encara que no figurin en els plànols del Projecte. 
 

 
9. PAVIMENTS, ENRAJOLATS 

9.1. Paviments 
Definició: Revestiment d'acabat d'un sòl al qual confereix qualitats específiques. 
S'anomenen soleres els paviments de formigó en massa, que s'executen sobre el terreny o sub-bases granulars, 
podent ser d'un gruix variable en funció de l 'ús al qual es destinin i que de tant en tant s'armaran. Quan les 
soleres tinguin una superfície superior a cinquanta metres quadrats (50 m2) es realitzaran Juntes de dilatació amb 
materials elàstics i la disposició que indiqui la Direcció Facultativa. 
Execució 
Els paviments enrajolats, com terratzos, ceràmics, enllosats de pedra natural o artificial, etc., es realitzaran sobre 
base perfectament neta i anivellada, executant-se els talls i distribució de peces que indiqui la Direcció d'Obra. Un 
cop executats, s'ajuntaran amb abeurada de ciment. 
Els paviments de terratzos, quan s'hagin acabat, es netejaran i protegiran, a fi d'evitar desperfectes malgrat que a 
les zones on s'hagin col·locat encara calgui treballar. 
Els paviments de fusta no han d'arribar fins les parets perimetrals, sinó que cal deixar un espai de cinc a deu 
mil·límetres (5 a 10 mm.) que s'amagarà amb l'entornpeu. 
Amidament i abonament 
L'amidament dels paviments, de qualsevol tipus, es realitzarà per metres quadrats (m2) totals executats. 
En la valoració de les soleres s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les totalment acabades, 
d'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció, sumant-hi en el preu la part proporcional de 
preparació de la base, anivellació i acabats superficials, armadures, Juntes i entornpeus. 
En els paviments de llosetes de pedra, terratzo, ceràmica, etc., s'inclouran en el preu tots els treballs necessaris 
de col·locació, poliment, desbastament, abrillantat, rejuntat, neteja, part proporcional d'entornpeu, per ben acabar-
ho totalment. En els paviments de fusta s'inclourà la part proporcional de rastells o empostissats, així com els 
treballs de desbastar, poliment, envernissat, entornpeus, totalment acabat. 
En el preu del metre quadrat (m2) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que calguin per complir 
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la Normativa vigent, malgrat que eventualment no es trobi recollida exactament en els plànols del Projecte. En els 
paviments encolats s'inclourà en el preu la part proporcional de materials d'agafada, així com els treballs i peces 
necessàries per al bon acabament. 
 
9.2. Enrajolats 
Definició: Són els revestiments fets amb peces ceràmiques. 
Execució 
Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota mena de materials que puguin produir 
despreniments de peces. 
Les superfícies seran llises, sense balcaments ni deformacions i formant les Juntes línies rectes en tots els 
sentits, sense trencaments ni desploms. 
En fer el repartiment de peces, es començarà sempre des dels eixos de figura, com és ara Juntes o el seu centre, 
a fi que les parets revestides quedin simètriques. 
Les rajoles col·locades amb els materials de presa tradicionals es col·locaran amb morter de ciment de riquesa 
mitja en proporció 1:3, escollint ciments que quan s'adormin no presentin augments sensibles de volum, i havent-
les mullat i xopat abans amb aigua. 
Amidament i abonament 
S'amidarà i abonarà per m2 indicats en els plànols i amidaments del Projecte. 
 

 
10. INSTAL·LACIONS 

10.1. Fontaneria 
La instal·lació de fontaneria resta definida per la xarxa que, connectada a la general de proveïment, arriba fins als 
punts de consum. En els plànols s'especificaran: esquema de la xarxa de l'habitatge, longitud dels trams i 
diàmetre, materials, claus, etc... 
Els tubs, de qualsevol classe o tipus, seran perfectament llisos, de secció circular i ben calibrats amb generatrius 
rectes o amb la corba que els hi correspongui en els colzes o peces especials. No s'admetran els que presentin 
ondulacions o desigualtats més grans de cinc mil·límetres (5 mm.), ni rugositats de més de dos (2 mm.) de gruix. 
En els diàmetres interiors s'admetrà una tolerància de l'u i mig per cent (1,5 %) en menys i del quatre per cent (4 
%) en més, i en el gruix de les parets la tolerància serà d'un deu per cent (10 %). 
Aixetes 
S'empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles en què l'obturació s'executa gradualment i no de 
sobte, per evitar l'efecte dinàmic produït pel tancament brusc. 
S'ajustarà la col·locació de comptadors a les Normes que dicti la Companyia Subministradora. S'usaran 
comptadors construïts amb materials de llarga durada, amb eixos muntats. 
 - Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells: 
La presa d'aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit, o polietilé reticular, a les aixetes de cada servei 
es farà mitjançant ràcord de llautó per evitar els efectes de les dilatacions. No es permetrà, en cap cas, soldar 
directament. Les canonades seran verticals o horitzontals i es fixaran amb brides als suports. Les brides estaran 
perfectament alineades i corregides, de forma que el tub que s'hi assenta quedi en les condicions d'alineació 
requerides, no tolerant-se l'ús de suplements en els braçals; les femelles hauran d'estar convenientment 
apretades. 
 - Proves: 
Cada ramal, comprès entre dues claus, s'assajarà un cop acabat, sota una pressió de quinze atmosferes (15 at.) 
produïda mitjançant bombes. L 'assaig durarà quinze minuts i la pressió restarà invariable durant aquest temps. Si 
és necessària la instal·lació d'una bateria de comptadors, es construirà amb tub de ferro galvanitzat a fi de donar-
l'hi rigidesa o de polipropilé en el cas que la resta de la instal.lació sigui d'aquest material. Els comptadors hauran 
de quedar instal·lats, de forma que permetin una fàcil lectura, reparació o substitució. 
 - Instal·lacions amb elevació d'aigua: 
Quan l 'aigua de la xarxa d'abastament manqui de pressió per arribar als punts de subminstrament més enlairats 
de l'edifici per permetre l'engegada d'escalfadors instantanis que necessiten una pressió de cinc a set metres (5 a 
7 m) de columna d'aigua, caldrà disposar d'un dipòsit elevat o d'un sistema d'elevació d'aigua. S'empraran 
bombes de baixa pressió per grans quantitats i petites elevacions; per elevacions superiors a 30 m. hauran de 
dividir-se les elevacions en 2 trams, cada un d'ells amb una moto-bomba. Les calderes per al subministrament 
d'aigua calenta seran de marques reconegudes i de bona qualitat, i s'instal·laran amb tots els accessoris 
necessaris per a que funcionin correctament. 
Amidament i abonament 
La partida de connexió a la xarxa de proveïment de l'edifici es comptarà com a partida alçada (P.A.) incloent en el 
preu tant els treballs del ram de paleta com les peces de les tronetes, tot inclòs, fins i tot el comptador o bateria de 
comptadors. La bateria de comptadors es valorarà com unitat instal·lada amb tots els accessoris. Les conduccions 
de les instal·lacions es valoraran per unitat d'habitatge independentment del diàmetre, diferenciant en el preu 
únicament si són o no encastades, incloent-se la part proporcional de claus de pas, vàlvules reductores, expansió, 
ventoses, ancoratges peces especials i ajuts necessaris per llur definitiva instal·lació, d'acord amb les normes de 
la companyia subministradora i indicacions dels plànols del Projecte. 
Els dipòsits, escalfadors, grups de pressió, etc., s'abonaran per unitats d'elements completament instal·lats, 
inclosos els oficis auxiliars necessaris. 
En la valoració de formació d'arestes (verticals i horitzontals) i angles diedres, si hi ha diferència entre els 
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amidaments i els plànols, aquestes es resoldran prenent els metres quadrats (m2) executats. 
 
10.2. Electricitat 
En aquest apartat s'estableixen les especificacions que han de complir les instal·lacions de baixa tensió a l'edifici. 
L'industrial adjudicatari realitzarà el treball d'acord amb les prescripcions que estableixin el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementàries, així com la resta de Normativa i Normes de la 
Companyia subministradora d'Energia Elèctrica. 
Es considerarà acabat aquest apartat quan el servei d'inspecció de la Companyia doni la conformitat a l'execució 
de la instal·lació i, un cop complimentats els tràmits necessaris, autoritzi la connexió definitiva a la xarxa. 
S'empraran materials i aparells de qualitat, quantitat, model i tipus detallats en els documents del Projecte i 
plànols. Pels que no estan especificats, s'hauran d'acomplir les Normes NTE, UNE, DIN. 
L'industrial adjudicatari haurà de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els materials no específicament 
detallats en els documents del Projecte que s'adjunten i que han de fer-se servir en la instal·lació. 
La tramitació dels permisos i autoritzacions necessaris del Servei d'Indústria i Energia de la Generalitat i d'altres 
organismes oficials seran efectuats per l'industrial adjudicatari, amb la conformitat de la Direcció d'Obra. 
L'industrial queda obligat a informar per escrit a la Direcció de l'Obra de tots els tràmits que s'hagin d'efectuar amb 
els esmentats organismes amb temps suficient per no alterar els programes previstos i no interrompre la bona 
marxa dels treballs en curs i tractar el tema amb la Companyia subministradora pel seu desenvolupament, fins 
arribar a que accepti la instal·lació i connexió de la presa. 
El Contractista haurà d'abonar totes les càrregues, taxes i impostos que es derivin de la consecució de les 
anomenades llicències i legalitzacions. 
Amidament i abonament 
La presa d'alta i mitja tensió s'amidarà per unitat de presa aèria o enterrada, totalment realitzada incloent-se en el 
preu unitari tots els treballs i materials necessaris per l'acabament i posada en servei, inclòs torres o pals 
complets, aïllants, excavacions, apuntalaments, reblerts, reposicions de paviments, tramitacions de llicències i 
autoritzacions. 
La presa de baixa tensió s'amidarà i abonarà per unitat de presa totalment acabada, amb les mateixes 
característiques que en el cas d'alta o mitja tensió anteriorment esmentades. 
La instal·lació de l'estació transformadora s'amidarà per unitat (Ut.) d'instal·lació, inclòs obra civil i aparellatge 
intern (exceptuant el transformador), totalment acabada d'acord amb la Normativa de la Companyia 
subministradora. 
La Centralització de comptadors s'amidarà per unitat de centralització completament instal·lada, inclosos quadre 
de comptadors i connexions, ajuts del ram de paleta i tots els treballs i materials necessaris pel total i complet 
acabament i posada en servei. 
La xarxa d'electrificació i enllumenat dels habitatges o locals s'amidarà per unitat d'instal·lació en habitatges o 
locals, amb tots els equips de maniobra i punts de llum o de presa de corrent que s'indiquen en el Projecte, 
inclosos els quadres de protecció, les derivacions individuals, així com els ajuts d'altres oficis per llur complet 
acabament i posada en servei. 
L'electrificació i enllumenat de les zones comunes de l'edifici, aparcament, serveis annexes, etc s'amidaran per 
unitat d'instal·lació totalment acabada, tot inclòs. Quan la calefacció dels habitatges i locals sigui de tipus elèctric, 
requerint-se per tant la realització en cada habitatge de més circuits, els amidaments es realitzaran per unitat 
d'instal·lació en local o habitatge, totalment acabada. 
El circuit de posada a terra de protecció s'amidarà per unitat completa d'instal·lació, incloent en el preu tots els 
ajuts necessaris pel total acabament. 
 
10.3. Gas 
 
10.3.1. Instal·lacions interiors 
Definició: Aquest capítol inclou la instal·lació interior de l'edifici a fi de dotar de gas les cuines, calderes de 
calefacció i aigua calenta dels habitatges. 
La instal·lació compren: 
 - Dipòsits d'emmagatzematge o presa a xarxa de subministrament. 
 - Conduccions. 
 - Comptadors. 
Els dipòsits de combustible seran tipus ampolla o tanc, a l'aire lliure o enterrats. Tant en un cas com en l'altre, es 
respectarà la Normativa vigent i indicacions de la Companyia Subministradora, tant pel que es refereixi a 
ventilació dels locals o armaris on s'emmagatzemaran les ampolles, com a distàncies mínimes que han de 
guardar els emmagatzematges a equips o locals d'altre tipus per a evitar el risc de deflagració. 
Amidament i abonament 
Es diferenciarà si els dipòsits estan enterrats o no, atès que la unitat de dipòsits instal·lats es valorarà incloent 
totes les obres necessàries per llur instal·lació, tals com l'excavació de la fossa, formació de murs, 
impermeabilització, reblert de sorra, tancat del recinte, obtenció de les legalitzacions necessàries de l'Ajuntament 
corresponent i la tramitació en els organismes oficials de les autoritzacions d'instal·lació i projectes, així com tots 
els treballs i materials necessaris per acomplir la normativa corresponent. 
 
10.3.2. Comptadors 
Els aparells comptadors hauran d'ésser aprovats per l'empresa subministradora del gas i llur instal·lació es farà en 
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locals ventilats provistos d'obertura d'entrada i sortida d'aire i d'instal·lació elèctrica fixa i antideflagrant. 
Amidament i abonament 
Suposant l'existència de centralització, l'amidament serà per unitat de quadre de comptadors, tot complert i 
instal·lat inclosa la realització de desguàs i ventilació necessàries en el local. 
Quan s'instal·li un comptador per local o habitatge, l'amidament es farà per unitats (Ut) totalment acabades, 
inclosos treballs i materials auxiliars necessaris. La presa a la xarxa de subministrament es realitzarà d'acord amb 
les Normes de la companyia Subministradora s'amidarà i abonarà per unitat (Ut) tot inclòs. 
 
10.3.3. Conduccions 
Seran de coure, d'acer o de polietilé. Si van enterrades es protegiran contra la corrosió. El reblert de les rases es 
farà per capes successives aplanades, restant prohibit l'ús de sorra, escòria o grava. 
Es col·locaran dispositius accessibles per a evacuació de condensacions o purgues. No s'instal·laran sota locals 
habitats, clavegueres o altres canalitzacions enterrades. Les canonades de diàmetres inferiors a dotze 
mil·límetres (12 mm.) hauran d'anar grapades cada metre i les superiors, cada dos metres (2 m.). En travessar 
murs, envans o forjats, es protegirà la canonada mitjançant maneguets de diàmetre superior, que es massillarà 
amb material elàstic. 
Les claus de pas seran les generals a l'escomesa de l'edifici, una per la presa a cada usuari i les altres per cada 
aparell de consum. 
Amidament i abonament 
Les conduccions s'amidaran per unitats d'habitatge totalment instal·lat, incloent la part proporcional de claus de 
gas, porgadors, fixacions, excavació i reblert de rases, així com tots els treballs, inclosos assaigs necessaris per a 
la posada en servei, totalment acabada. 
 
10.4. Calefacció 
Les instal·lacions de calefacció podran ésser centralitzades o individuals, existint diferents sistemes, com són:  
- En instal·lacions centralitzades: 
 . Per aigua 
 . Vapor d'aigua 
 . Calefacció central tèrmica de gas, elèctrica, vapor, aigua, etc. 
 . Calefacció per aire. 
- En instal·lacions individuals: 
 . Calefacció elèctrica. 
 . Calefacció per gas. 
Els elements que constitueixen la instal·lació de calefacció són els següents: 
 . Calderes 
 . Cremadors 
 . Xarxa de distribució 
 . Vàlvules 
 . Radiadors 
 . Elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d'expansió) 
 . Dipòsits de combustible 
Tant el tipus d'instal·lació com la relació d'elements que la componen, vénen definits en el Projecte. 
 
10.4.1. Calderes 
Les calderes són els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques reconegudes; 
estaran proveïd es de tots els elements i equips auxiliars necessaris per llur funcionament, com són cremadors i 
dipòsits de combustible, els quals s'instal·laran d'acord amb les indicacions del fabricant i de la Direcció 
Facultativa. 
Amidament i abonament 
Les calderes s'amidaran per unitat instal·lada, tant centralitzada com individual, inclosa la part proporcional 
d'aparells auxiliars, dipòsits, xemeneies i ajuts d'altres industrials necessaris per completar la instal·lació. 
 
10.4.2. Xarxa de distribució 
Definició: És el conjunt d'elements que condueixen l'element de transport del calor, des de la caldera als elements 
de radiació. 
Les canonades seran de ferro soldat i aniran proveïdes de peces especials de dilatació. Els colzes, maneguets, 
tes, creuers. etc. , seran d'acer estirat sense soldadures i hauran de resistir una pressió hidrostàtica interior de 
prova de 15 Kg/cm2. 
Les claus de pas emprades en les conduccions seran de fàcil accionament i revisió. 
S'instal·laran dipòsits d'expansió, d'una cabuda doble de l'augment de volum de tota l'aigua continguda en la 
instal·lació a temperatura de règim i estarà provista de sobreeixidor. 
Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col·locades sobre esmorteïdors. 
El funcionament de la bomba haurà d'estar sempre assegurada per evitar l'ebullició de l'aigua de la caldera. 
Amidament i abonament 
La xarxa de canonades de distribució de calor s'amidarà en unitats d'habitatge o local totalment instal·lats, incloent 
en llur cost la part proporcional d'aparells necessaris, especificats en el Projecte o indicats per la Direcció 
Facultativa pel seu funcionament, així com peces especials, ancoratges, muntatge i ajuts d'altres industrials. 
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10.4.3. Radiadors, Convectors i Plafons 
Podran ésser de foneria o d'acer, de manera que presentin la màxima superfície de radiació. 
Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de cinc atmosferes (5 at.). La calefacció des del sòl, 
sostre o parets serà la que en comptes de disposar d'elements terminals de radiació, és el propi circuit que amb la 
seva llargada genera la superfície de radiació. 
La temperatura de l'aigua no ultrapassarà els cinquanta graus centígrads (50ºC). 
Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb Juntes d'endoll i cordó o amb maneguet. 
Amidament i abonament 
Els radiadors s'amidaran per unitats d'habitatge o local completament instal·lats amb llurs vàlvules de maniobra, 
ancoratges a murs i ajuts per llur col·locació. 
 
10.4.4. Radiadors elèctrics 
Quan el sistema escollit de calefacció sigui per radiadors o plafons de calor negre elèctrics, seran de primera 
qualitat i marca reconeguda. 
Amidament i abonament 
L'amidament serà per unitats (Ut) totalment subministrades i instal·lades, inclosa la repercussió del preu de la 
instal·lació elèctrica necessària, cas que aquesta no s'hagi inclòs a l'apartat d'electricitat. 
 
10.4.5. Conduccions d'aire calent 
Les conduccions, que podran ser de secció rectangular o circular i del material adequat a la velocitat de l'aire que 
circula pel seu interior, poden ser de xapa d'acer galvanitzat, guix o materials de fibres sintètiques, sempre que es 
cumpleixi la Normativa Vigent. 
Amidament i abonament 
S'amidarà per unitat d'habitatge o local instal·lat, incloent en el preu la part proporcional de muntatge, reixetes, 
filtres i comportes necessàries, així com els ajuts del ram de paleta necessaris per llur total instal·lació. 
 
10.5. Climatització 
Les instal·lacions de climatització son les destinades a mantenir, en els espais interiors de l'edifici, les condicions 
de temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, independentment de les condicions exteriors. 
Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquestes instal·lacions podran comptar amb equips per purificar, 
refrigerar, escalfar, humitejar i dessecar l'aire, així com la regulació de totes  
aquestes operacions. 
La instal·lació estarà composta pels següents elements: 
 - Equip condicionador d'aire 
 - Conductes 
 - Boques de difusió 
 - Escalfadors 
 - Quadre de control. 
També pot donar-se el cas d'utilitzar equips autònoms o mixtes. 
 
10.5.1. Equips 
El tipus d'equips que calgui instal·lar, vindrà definit en el Projecte i serà de marca reconeguda i aprovada per la 
Direcció Facultativa. Els elements constitutius de l'aparell són: l'equip productor de fred, el productor de calor, si 
es troba inclòs en la instal·lació, i la zona de preparació o tractament de l'aire que, segons indica, realitzarà les 
operacions d'impulsió, extracció, filtrat, polvorització d'aigua, desinfecció i condicionament tèrmic. 
Amidament i abonament 
Si la instal·lació és centralitzada, s'amidarà per unitat d'instal·lació completa, incloent en el preu tots els equips de 
tractament de l'aire, quadre elèctric, equips de maniobra (manuals i automàtics) i ajuts necessaris per llur 
instal·lació, excepte les conduccions. 
Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, l'amidament serà per unitat (Ut) 
d'aparell completament instal·lat i engegada de la instal·lació. 
 
10.5.2. Conductes 
Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l'aire en el seu interior, essent 
els més usuals la xapa d'acer, l'acer galvanitzat, planxa staff de fibres sintètiques; les boques de difusió seran 
reixetes fixes o mòbils i boques circulars, perforades o concèntriques. 
La Direcció Facultativa escollirà el tipus, en funció de les zones en les quals s'introdueixi aire. 
Amidament i abonament 
L'amidament  de conductes serà per unitat d'habitatge o local incloent en el preu la part proporcional de boques, 
comportes, i ajuts que calguin per realitzar la instal·lació d'acord amb el Projecte, totalment acabat. 
 
10.6. Aparells elevadors 
S'aplica aquest capítol als aparells elevadors de persones o mercaderies, que funcionen en els edificis mitjançant 
cabines penjades per cables, guies o qualsevol altre sistema, accionats per energia elèctrica o d'altre tipus. 
Les parts de que es composa un equip d'ascensor son: 
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 - Elements de comandament 
 - Cambril 
 - Guies pel cambril i del contrapès 
 - Contrapès 
 - Grup tractor 
 - Presa elèctrica 
 - Cables de suspensió 
 -Dispositius de seguretat 
 - Portes d'accés 
 - Recinte 
Les unitats o equips d'ascensor que s'instal·lin seran de marques reconegudes, amb experiència amb aquest tipus 
d'instal·lacions i presentaran a la Direcció Facultativa les fitxes de característiques i justificació del compliment de 
les disposicions del Reglament d'Indústria, sobre aquest tema. 
El tipus i sistema de maniobra, velocitat i número de parades venen definits en els plànols i memòria del Projecte. 
Amidament i abonament 
L'abonament i amidament es realitzarà per unitats totalment instal·lades i posades en servei, incloent ajuts d'altres 
industrials, com ram de paleta, electricitat i pintura, totalment acabades. 
 
10.7. Comunicació 
 
10.7.1. Antenes 
Aquesta partida comprèn la instal·lació dels sistemes de captació, distribució i presa de senyals de televisió i ràdio 
en els edificis. 
Els elements que constitueixen la instal·lació són: 
 - L'equip de captació 
 - L'equip d'amplificació i distribució 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que fixen les 
Normes vigents. 
Totes les conduccions a l'interior de l'edifici es col·locaran encastades. 
Amidament i abonament 
L'amidament es realitzarà per unitat completa d'instal·lació, amb els punts de presa que s'indiquen en els plànols, 
incloent la part proporcional d'ajuts d'altres industrials i d'inici. 
 
10.7.2. Telefonia 
Aquest capítol comprèn la instal·lació interna de l'edifici de la xarxa telefònica, des de la presa de la Companyia 
fins a cada punt de presa. 
Les parts que inclouen la instal·lació són: 
 - Presa xarxa general 
 - Canalització d'enllaç fins l'armari de distribució 
 - Canalització de distribució, amb caixes de pas, armaris de registre i punts de presa. 
La instal·lació s'executarà amb el número d'elements i punts de presa que s'indiquen en els plànols i seguint les 
prescripcions de la Direcció Facultativa, Companyia i Normativa vigent. 
Tota la instal·lació es realitzarà encastada amb tub de plàstic, realitzant les derivacions i canvis de direcció 
mitjançant caixes de registre encastades. 
Amidament i abonament 
L'amidament es farà per unitats (Ut) d'instal·lació, diferenciant dues partides independents que són: 
 - Presa a la xarxa general, canalitzacions i armari d'enllaç totalment instal·lats, amb tots els treballs, 
peces, materials i ajuts necessaris. 
 - Unitats de xarxa de distribució interior, incloent en el preu la part proporcional de caixes 
d'empalmaments i presa, materials, operacions i ajuts necessaris per acabar completament la instal·lació. 
 
10.7.3. Interfonia 
La instal·lació de porter electrònic o "video-porter", es composa del quadre general, instal·lat en el vestíbul de 
l'edifici i els telèfons amb obertura automàtica de la porta, en els diferents locals o habitatges. 
Els equips seran de marca reconeguda i per llur instal·lació se seguiran les indicacions del fabricant i de la 
Direcció Facultativa. 
Amidament i abonament 
S'amidarà per unitat completa d'equip instal·lat i posta en servei, incloent el preu tots els ajuts i materials 
necessaris. 
 
10.8. Protecció 
 
10.8.1. Contra el foc 
La protecció contra el foc es realitzarà prenent les mesures de seguretat establertes en la NBE-CPI-96, en funció 
del tipus d'edificació en dos camps específics: 
 - Supressió de les causes que puguin produir un incendi 
 - Evitació de la propagació 
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Es complirà en tot moment els requeriments de la Normativa vigent. 
Les mesures seran: 
 - De natura física de l'edificació (Protecció d'incendis) 
Col·locació d'instal·lacions 
 
 
10.8.1.1. Protecció d'incendis 
Els processos d'ignifugació o revestiment protectors del foc d'estructures o d'altres elements d'obra, venen 
especificats en el Projecte i s'executaran d'acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa. Els materials que 
s'hauran d'emprar tindran certificats de garantia i d'assaigs, havent de presentar el Contractista a la Direcció 
d'Obra les corresponents fixes tècniques per a que s'aprovin, abans de la posta a l'obra 
Amidament i abonament 
L'amidament i l'abonament es realitzarà en metres quadrats d'ignifugació o revestiment, incloent-se en el preu tots 
els treballs auxiliars necessaris. 
 
10.8.1.2. Instal·lacions de protecció d'incendis 
Aquest capítol comprèn el conjunt d'instal·lacions i equips de protecció d'incendis de l'edifici i que es defineixen en 
el Projecte, complint la Normativa vigent. 
Classes d'instal·lacions: 
A. - Instal·lacions de detecció automàtica d'incendis, compostes per: 
 Equips de control i senyalització 
 Detectors 
 Fonts de subministrament d'aigua 
 Elements d'unió entre els anteriors 
B. - Instal·lació d'extinció, compostes per: 
 Instal·lació de boques d'incendi 
 Instal·lació d'hidrants 
 Instal·lació de columna seca 
 Instal·lació d'extintors mòbils 
 Instal·lació de sistemes fixes d'instal·lació. 
C. - Instal·lacions d'alarma, compostes per: 
 Instal·lació de premedors d'alarma 
 Instal·lació d'alerta 
 Instal·lació de megafonia 
D. - Instal·lacions d'Emergència, compostes per: 
 Instal·lacions d'enllumenat d'emergència i senyalització 
 Instal·lació de ventilació de vestíbuls d'independència 
Amidament i abonament 
Cadascun dels tipus d'instal·lació definits en aquest capítol s'amidarà per unitat (Ut) completa d'instal·lació 
definida en el Projecte, incloent en el preu tots els ajuts del ram de paleta o altres industrials necessaris per la 
completa posta en servei de la instal·lació, segons Projecte i Normativa vigent. 
 
10.8.2. Parallamps 
Quan calgui la instal·lació de parallamps, aquests seran del tipus que s'indiqui al Projecte, instal·lant-se d'acord 
amb la Normativa vigent i les indicacions del fabricant; s'empraran equips de primera qualitat i marca reconeguda. 
Amidament i abonament 
L'amidament i l'abonament d'aquest apartat es realitzarà per unitat d'equip de parallamps instal·lat, incloent en el 
preu totes les obres i ajuts d'altres oficis necessaris per la seva completa posta en servei. 
 
10.9. Dipòsits 
 
10.9.1. Dipòsits d'aigua 
En la construcció dels dipòsits no s'utilitzarà cap material que sigui absorbent o porós. Encara que el nivell d'aigua 
hagi d'estar en contacte amb l'atmosfera, el dipòsit serà tancat i es garantirà l'estanquitat de les seves peces. 
El tub d'alimentació vessarà lliurement i com a mínim 40 mm. per sobre de la vora superior del sobreeixidor. 
El sobreeixidor del dipòsit es conduirà cap a un desguàs apropiat, de manera que l'extrem inferior d'aquesta 
conducció vessi lliurement a 40 mm. per sobre de la vora superior de l'element que recull l'aigua. 
La capacitat de reserva no serà ni menor ni més gran que la de les dues terceres parts de la dotació diària de 
l'aforament. 
Els dipòsits se situaran a la part alta dels immobles de manera que la diferència entre l'alçada del fons del dipòsit i 
l'aixeta més alta sigui com a mínim de 3 m. Si la pressió disponible en el ramal no excedeix de 5 m. del nivell 
d'aigua del dipòsit, s'instal·larà un sistema de sobreelevació. 
 
10.9.2. Dipòsits de combustible 
Els dipòsits de combustible compliran la Normativa vigent. 
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10.10. Aparells sanitaris i aixetes 
Tots els aparells que comprèn aquest capítol seran de primera qualitat, de models, material i colors que indica el 
Projecte. Estaran provistos d'equips de subjecció o suport. 
Cada aparell disposarà de sifó registrable a la sortida de la vàlvula de desguàs. 
També es podrà fer una presa des de la canonada de desguàs fins un pot sifònic, que serveixi per diferents 
aparells. 
Les aixetes seran de primera qualitat, de llautó, coure, niquelades o cromades o de metalls nobles, segons 
s'indica en el Projecte. Aniran provistes de barrejadors d'aigua freda i calenta en els casos indicats. 
Amidament i abonament 
Els aparells sanitaris es mesuraran per unitat (Ut) completa instal·lada, incloent-se en el preu de la unitat tots els 
accessoris, aixetes, desguassos i treballs auxiliars que requereixi llur instal·lació, a fi de que funcioni 
perfectament. 
 
10.11 Equipament de cuines 
S'agrupen sota aquesta denominació les condicions que han de tenir els materials i la mà d'obra necessaris per a 
l'execució i col·locació dels diferents elements que componen les instal·lacions de les cuines. 
 
10.11.1. Cuines que funcionen amb combustibles gasosos i característiques dels seus elements. 
Es consideraran les cuines que utilitzin com a combustibles gas natural o gasos liquats del petroli (butà, propà, 
aire propanat) mitjançant l'adequada instal·lació de cremadors. Tots aquests tipus de cuines els haurà d'aprovar la 
Direcció General d'Indústria i Energia. 
La construcció de cuines per gasos liquats del petroli i les característiques dels elements que les componen 
s'ajustaran a la construcció d'aparells d'ús domèstic que utilitzin com a combustible els gasos liquats del petroli, i 
les Normes Bàsiques d'instal·lació de gas en edificis habitats. 
Per les cuines amb gas natural, etc. s'adoptaran en general les mateixes normes que per les de gasos liquats del 
petroli. 
 
10.11.2. Cuines elèctriques i Característiques generals dels seus elements. 
Es consideraran les cuines que funcionen mitjançant energia elèctrica de baixa tensió, produint-se la font 
d'energia en travessar una resistència que pot trobar-se o no coberta per un embolcall de ferro fos, anomenat 
placa. 
Tots els tipus d'aquestes cuines els haurà d'aprovar la Direcció General d'Indústria i Energia. 
 
11. VIDRIERIA 
Aquest capítol correspon als treballs el principal material dels quals és el vidre, en qualsevol tipus, i els treballs de 
la seva col·locació o posta en servei. 
Classes de vidre 
Llunes: seran els vidres de primera qualitat, amb caires polits i bisellats, de gruix de quatre a quinze mil·límetres (4 
a 15 mm.) perfectament polits i peces de tres-cents per dos-cents quaranta centímetres (300 x 240 cm.) 
Cristal·lines: Són vidres que tenen un gruix que varia entre tres i sis mil·límetres (3 a 6 mm. ) en peces de dos-
cents cinquanta per cent-setanta centímetres. (250 x 170 cm.). 
Vidre senzill: Vidres de gruix d'un amb vuit mil·límetres a dos mil·límetres (1.8 a 2 mm.) en peces de cent-
cinquanta per trenta-nou centímetres (150 x 39 cm.). 
Catedral : vidre colat de gruix irregular. 
Vidre imprès: són vidres colats amb relleus, ratllats, estriats, piconats, etc. 
Vidre armat: És el que té a l'interior de la seva massa una malla metàl·lica per a mantenir lligats els trossos en cas 
de trencament. 
Vidre opalí: És un vidre translúcid de color blanquinós. 
Vidre especial: Resistent a altes temperatures, intrencable, permetent el pas de raigs ultravioletes, etc.. 
Pavès: Són peces de vidre amotllades, amb cambra d'aire o no i de diferents mesures i colors, que es col·loquen 
com a fàbrica de blocs armats, mitjançant un conjunt de varetes horitzontals i verticals, amorterant o massillant les 
seves Juntes. 
Col·locacions 
Els vidres es col·locaran en els elements de portam o entre mainells o bastigis, per mitjà de verguerons, Juntes de 
cautxú, neoprè, silicona, o mitjançant Juntes de zinc o massilla, de tal manera que no puguin estar sotmesos a 
esforços de contraccions o dilatacions del propi vidre o als de deformació del bastigi que l'emmarca. S'evitaran els 
contactes de vidre-vidre o vidre-metall. 
Amidament i abonament 
Els diferents tipus de vidres que es defineixen en el Projecte s'amidaran en metres quadrats (m2) incloent en el 
preu tots els treballs, peces i materials necessaris per llur col·locació, segons les indicacions dels plànols i de la 
Direcció Facultativa de l'Obra. 
 

 
12. PINTURES I ESTUCATS 

S'agrupen sota aquesta denominació tots aquells treballs de revestiments de superfícies, executats amb materials 
fluids generalment acolorats i compostos per elements líquids i sòlids, dosificats per tal d'afavorir la conservació i 
que no es produeixi la disgregació dels materials emprats en la construcció, protegint-los contra els agents 
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atmosfèrics i intempèrie. 
Les seves funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionals. Els revestiments transparents 
s'anomenaran vernissos i els opacs pintures. 
Els tipus de pintures a emprar, en cada tipus d'element d'obra vindrà definit en el projecte, així com els seus 
colors, acabats i textures. 
Es presentaran mostres a la Direcció Facultativa abans de procedir al pintat de qualsevol element. 
Amidament i abonament 
L'amidament de les partides de pintura serà en metres quadrats (m2) totals executats, diferenciant el tipus de 
suports que figuren en l'amidament i el tipus de pintura. 
En el preu s'inclourà la repercussió del cost de preparació, neteja, imprimació dels paraments amb productes 
adequats a cada tipus de material i repassos, així com bastimentada i elements necessaris per poder executar el 
treball. 
L'amidament de la pintura de conduccions serà en metres lineals (ml) inclosa la part proporcional d'ancoratges i 
suports, totalment acabada.  
“D’acord amb allò disposat a l’article 1 A). ú del decret 462/1971, de 11 de març, a l’execució de les obres 
hauran d’observar-se les normes vigents aplicables sobre construcció. Per tal fi s’inclou la següent relació de la 
normativa tècnica aplicable” 
 
 

 
SERGI MONTERDE RAMON 

 
 
 
 
 
 
 

Arquitecte tècnic – Col·legiat nº 309   
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Capítol Preliminar: Disposicions Generals 

PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I 
ECONÒMIQUES 
 
 

 
Naturalesa i objecte del Plec General 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del 
Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte, tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de 
qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la legislació 
aplicable, al Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  
a l’Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment 
del contracte d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix al 
valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, 
amidaments i pressupost). 
 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió 
de les seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els 
plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
 
Capítol I: Condicions Facultatives 
 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Tècnic Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Tècnic Director: 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les 
contingències que es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució 
arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en 
aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure el certificat de final d'obra. 
 
L’Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l’Arquitecte Tècnic: 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes 
d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de 
qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte Tècnic i amb 
el Constructor. 
d) Comprovar  les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne 
la seva correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona 
construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres 
unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres 
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa 
tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la 
contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions 
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valorades i a la liquidació final de l'obra. 
 
El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instal.lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l’Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  
comprovant-ne  els preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Arquitecte   Tècnic, 
els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les 
normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per l'acompliment de la seva 
comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta 
suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments 
pertinents. 
Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi 
bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o 
diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seràn responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el 
pla de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als 
treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondràn solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin 
extendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte Tècnic. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi 
amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
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Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que 
tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot 
moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole 
facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a 
mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la 
naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte Tècnic per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a 
reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada 
legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició 
per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la 
comprovació de medicions i liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les 
obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se 
del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte Tècnic dins els límits de possibilitats que els pressupostos 
habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte 
requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en 
més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 
plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que 
estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de 
totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Arquitecte Tècnic. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de 
dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el 
corresponent rebut si així ho sol.licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les 
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció 
Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte Tècnic, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic 
i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic 
de l’Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima 
oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte Tècnic, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament 
de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte Tècnic 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitecte Tècnic, o personal encarregat per aquests de la vigilància 
de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que 
per això no es puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs. 
Faltes del personal 
 
Article 16.- L'Arquitecte Tècnic, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o 
negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de 
l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves 
obligacions com a Contractista general de l'obra. 
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Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
 
Camins i accessos 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament o vallat. 
Lp’Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals 
que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i 
inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva 
conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte Tècnic, i serà 
responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin 
executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el 
Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte Tècnic del començament dels 
treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en 
què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les 
facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que 
intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes 
per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevisyes o de força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran 
els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte Tècnic en tant es formula o tramita el 
Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi 
per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment 
aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el 
que s'estipuli. 
 
Prórroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les 
obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga 
proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte Tècnic. Per això, el 
Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte Tècnic la causa que impedeix l'execució o la marxa dels 
treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per 
l'esmentada causa sol.licita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com a 
causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol.licitat per 
escrit no se li hagués proporcionat. 
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Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin 
estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin 
l'Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a 
l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els 
plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se 
n'entregaran: un a l'Arquitecte Tècnic; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran 
firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables 
i irrecusables per a efectuar les medicions. 
 
Treballs defectuosos 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions 
generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats 
d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha 
contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient 
qualitat dels materials emprats o aparells col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és 
competència de l'Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions 
parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs 
executats, o que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en 
el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà 
disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això 
a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió 
davant l'Arquitecte Tècnic de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l'Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les 
obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o 
no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la 
circumstància a l'Arquitecte Tècnic. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els 
vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui 
convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència 
determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Arquitecte 
Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions 
sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte Tècnic, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació 
prevista en el Calendari de l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els 
materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en 
l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Arquitecte Tècnic, però 
acordant prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les 
despeses del seu transport. 
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Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o 
no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o 
es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte Tècnic donarà ordre al Constructor de 
substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no 
ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte 
Tècnic, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  
per altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que 
no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. 
Generalitat de Catalunya) 
 
Neteja de les obres 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials 
sobrants, fer desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i 
executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions 
consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en 
primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de 
la bona construcció. 
 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte Tècnic comunicarà a la Propietat la proximitat del seu 
acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte Tècnic. Es convocarà 
també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes 
parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats 
per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser 
admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes 
instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un 
nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
Documentació final d'obra 
 
Article 38.- L'Arquitecte Tècnic Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els 
paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Arquitecte Tècnic a la seva medició 
definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per 
triplicat que, aprovada per l'Arquitecte Tècnic amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat 
del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no 
haurà de ser inferior a nou mesos. 
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Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i 
definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús 
seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la 
Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les 
mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu 
càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les 
responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
Prórroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions 
degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte Tècnic Director marcarà al Constructor els terminis i formes en 
què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte 
amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el 
Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que 
tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 
d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Tècnic Director, 
s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
Capítol II: Condicions Econòmiques 
 
Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats 
acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties 
adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de 
contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
Fiança provisional 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part 
s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en 
el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost 
de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i 
termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança 
definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la 
qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat 
anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, 
no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà 
de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el 
mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit 
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provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les 
condicions contractades, l'Arquitecte Tècnic Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a 
un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense 
perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir 
l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la 
liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, 
subcontractes... 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Tècnic Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà 
dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, 
les despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideran costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució 
de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin 
necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats 
professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la 
maquinària i instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 
temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a 
l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment 
establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de 
l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
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Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, 
s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més 
el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima 
normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
 
Preus contradictoris 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte Tècnic decideixi introduir 
unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte Tècnic i el Contractista abans de començar 
l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència 
s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de 
preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, 
no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del 
pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 
 
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de 
la forma de medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de 
Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no 
arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 
(3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord 
amb la fòrmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que 
resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
Emmaguetzament de materials 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat 
ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva 
cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
 
Epígraf 4: Obres per administració 
 
Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les 
porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un 
representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte Tècnic Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti 
directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu 
transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els 
obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva 
realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és 
el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
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Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor 
perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es 
convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a 
la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o 
mitjançant l'Arquitecte Tècnic Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i 
aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització 
dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements 
constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es 
requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import 
total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes 
que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas 
que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a 
la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l’Arquitecte 
Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la 
utilització dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre 
d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines 
amb una relació numèrica dels encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons 
especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual 
corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi 
intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el 
Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest 
percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que 
originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el 
Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat 
representant. 
Independentment, l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, valorant-la 
d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó 
que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari 
per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de 
presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte Tècnic Director, els preus i les mostres dels materials 
i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte Tècnic Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament 
ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra 
executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o 
similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la 
producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte Tècnic Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, 
el Propietari queda facultat per 
resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans 
expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin 
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d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el 
cas a arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes 
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que 
poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les 
disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà 
responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en 
aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de 
Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu 
cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar 
solament el nombre d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta 
per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord 
amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les 
diverses unitats. 
 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva 
execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte Tècnic Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions 
econòmiques" determina. 
 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" 
que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis 
previstos, segons la medició que haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en 
el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions 
econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Arquitecte Tècnic li 
facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, 
dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i 
tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri 
oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte Tècnic Director acceptarà o refusarà les 
reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon 
cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte Tècnic Director en la forma prevista en els "Plecs 
Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte Tècnic Director expedirà la 
certificació de les obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el 
noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los 
del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter 
de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, 
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no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que 
l'Arquitecte Tècnic Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 
Millores d'obres lliurament executades 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte Tècnic Director, utilitzés materials de 
preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per 
una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en 
l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte Tècnic Director, no 
tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra 
amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, 
l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui 
entre els que a continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran 
prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida 
alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al 
Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de 
justificar, en aquest cas, l'Arquitecte Tècnic Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el 
procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els 
materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a 
l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de 
Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o 
ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb 
tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li 
seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per 
cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
Pagaments 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte 
Tècnic Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu 
abonament es procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat 
pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte Tècnic Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, 
seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs 
Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de 
la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest 
ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat 
dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels 
treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
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Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini 
convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, 
en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest 
pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les 
obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que 
la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de 
pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en 
materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat 
al contracte. 
 
Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte Tècnic Director hagi manat per escrit 
l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en 
el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del 
Projecte, a no ser que l'Arquitecte Tècnic Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o 
utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells 
ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats 
contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte Tècnic Director introdueixi innovacions que suposin una 
reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses pero acceptables 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte Tècnic 
Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual 
s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi 
més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució 
fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per 
Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en 
compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta 
es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs 
de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà 
disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què 
anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de 
fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import 
dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò 
que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel 
sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte Tècnic Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva 
quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per 
l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, 
abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o 
objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, 
en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte Tècnic Director, 
en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que 
s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
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En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, 
està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte Tècnic Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, 
no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels 
treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini 
expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del 
Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los 
per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin 
inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o 
materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el 
Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la 
fiança. 
 
 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, 
un per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte Tècnic Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat 
en el Col.legi d'Arquitectes Tècnics el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o 
discrepàncies. 
 
 
A........................, a.....de..................de......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERGI MONTERDE RAMON 
 
 
 
 

 
 

Arquitecte tècnic – Col·legiat nº 309   

LA PROPIETAT LA CONTRACTA 
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AMIDAMENTS  
Urbanitzacio  P AU 22  P UIGMAL 3  C .DEL Pi i carrer de l’Olivera      

       
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 
 
CAPITOL 01 PRELIMINARS  
                                                      
E29           u   COMPROVACIO DE L'ESTAT DELS ELEMENTS DELS VIALS EXISTENTS I LA C 
 Inspeccio visula de l'estat dels serveis urbanistic existent i aixecament d'acta de l'estat abans d'iniciar els 
 treballs. Aixecament act  
   1 0,55                        0,55           0,55 
 
E31           u   REPLANTEIG I COMPROVACIÓ PREVIA DE LES ZONES DE TREBALL           
 Marcatge prelimiar de les zones afectades per el projecte d'urbanització a l'interior de l'illa.  
 Delimitacio espai de treball 
  1 0,55 0,55  0,55 
 
E32           u   SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE LA SENYALITZACIO A LES ZONES D'OBRA  
 Subministre i col.locació del sistema de senyalització basic abans d'iniciar les obres  
 Senyalitzacio basica inicial  
  1 0,55 0,55  0,55 
 
040500070     m3  EXCAVACIO POUS T. FLUIXOS  /A MA                                  
 D'excavació de pous en terrenys fluixos, a mà.  
 Busca de serveis  
  1,5 1,00 1,00 1,00 1,50  1,50 
 
CAPITOL 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES                                          
 
021400021     ml  ENDERROC CLAVEGUERA 30-60cm/COM                                   
 D'enderroc de clavegueres de secció de 3O a 6O cm. de diàmetre, amb  compressor.Inclou neteja i
 retirada de runes.  
 1 1,00 1,00  1,00 
 
E33           u   DE SMUNTAGE DE COLUMNES I BACULS D'ENLLUMENAT VIARI                
 Desmuntage amb medis manuals de baculsi lluminaries del enllumenat viari existent. Cárrega sobre
 camió i transport a magatzem  
 1 1,00  1,00 
 
021200070     m2  E XTRACCIO DE VORADA DE MORTER, PEDRA/COM.                         
 D'extracció de voradade lloses de pedra  o morter preses amb morter de ciment, amb compres-
 sor.Inclou neteja i retirada de runes.  
 1 11,00 1,00 11,00  11,00 
 
021200090     m2  EXTRACCIO PAVIMENT ASFALTIC/COM.                                  
 D'extracció de paviments de macadam i capa asfàltica,amb compressor.Inclou neteja i retirada de ru-
 nes.  
 0,5 6,00 7,00 21,00  21,00 
 
010200070     m3  CÀRREGA/TRANS. RUNES,CAMIO/MAQ.                                   
 De càrrega i transport de runes amb camió, carregat a màquina, amb un recorregut màxim de 20 km. 
 Esquena d'ase 0,5 6,00 7,00 0,20 4,20 
 Vorada 1 11,00 0,15 0,40 0,66 
 Clavegueram 1 3,00 0,40 0,50 0,60  5,46 
 
010200111     ut  TRANSPORT DE RUNES AMB CONT. 5M3                                  
 Recollida i transport a l'abocador controlat de runes amb contenidors de 5 m3, inclou la part proporcio-
 nal de taxa de l'abocador.  
 Runes no reutilitzables a l'obra 1 1,00 1,00 1,00  1,00 
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010200150     t  TAXA PER ABOCAMENT DE RUNES EN DIPÒSIT CONTROLAT                  
 Taxa per abocament en dipòsit controlat, de runes.  
 Runes 1 5,60 2,50 14,00  14,00 
 
E333          ml  TALL AMB MAQUINA DE DISC DE PAVIMENT D'AGLOMERAT                  
 Esquena d'ase 1 7,00 7,00 
 carrer 1 5,00 5,00  12,00 
 
 
CAPITOL 03 CONDICIONAMENT DEL TERRENY    
                                     
040100020     m2  NETEJA I ESBROSSAMENT, A MAQUINA                                  
 De neteja i esbrossament del terreny, a màquina.  
 Mig carrer 1 67,80 5,00 339,00 
 1 8,00 5,00 40,00 
 1 2,00 5,00 10,00  389,00 
 
040200020     m3  EXTRACCIO TERRA VEGETAL/MAQUINA                                   
 D'extracció de capa de terra vegetal, a màquina.  
 mig carrer 1 67,80 5,00 0,30 101,70 
 1 8,00 5,00 0,30 12,00 
 1 3,00 5,00 0,30 4,50 
 vorera 1 32,40 1,50 0,10 4,86 
 1 17,60 1,50 0,10 2,64 
 1 15,30 1,50 0,10 2,30  128,00 
 
7060000010    m3  TRANSPORT TERRES DINS OBRA                                        
 M3. Càrrega i transport de terres amb camió, dins l'obra.  
 1 128,00 128,00 
 1 389,00 0,05 19,45  147,45 
 
 
CAPITOL 05 REPLENS I COMPACTATS BASE   
                                       
E16           m2  RESPÁS I COMPACTACIÓ D'ESPLANADA AMB MEDIS MECANICS AMB UN GRAU   
 Respás i compactació d'esplanada amb medis mecanics amb un grau de compactacio del 95% 
 Mig carrer 2 67,50 5,00 675,00 
 2 8,00 5,00 80,00 
 1 13,00 1,00 13,00  768,00 
 
7070000020    m3  SUBBASE TOT-U, CAPES 25 CM.                                       
 M3. Estesa i piconat de tot-u a cel obert, a màquina, per capes de 25 cm. de gruix, i un grau de
 compactació del 95 % del proctor modificat. 
 Mig carrer 1 67,50 5,00 0,35 118,13 
 1 8,00 5,00 0,35 14,00 
 1 3,00 5,00 0,35 5,25 
 1 13,00 1,00 0,35 4,55  141,93 
 
CAPITOL 07 TANCAMENTS D'OBRA      
                                           
7310000010    ml  REIXAT MALLA GALVANITZADA 1.80 M                                  
 Ml. Subministrament i col.locació de reixat de malla d'acer galvanitzat d'1.80 m. d'alçària, sobre
 daus de formigó.  
 0,5 25,00 12,50 
 1 85,00 85,00 
 0,5 10,00 5,00  102,50 
 
CAPITOL 08 XARXA DE CLAVEGUERAM   
                                            
7220000410    ut  ARQUETA 80X50X80                                                  
 Ut. Construcció d'arqueta de pas o registre de 60x60x100 cm. amb maó perforat de 10x14x29 cm.
 aferrat amb morter M-5a, amb acabament intrior lliscat, sobre base de formigó, inclús marc i tapa de
 fosa.  
 Carrer 1 2,00 2,00  2,00 
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7020000010    m3  E XCAVACIó RASA EN TERRES                                          
 M3. Excavació de rases en terres, a màquina.  
 Residuals 1 67,50 0,70 1,70 80,33 
 1 8,00 0,70 1,70 9,52 
 1 3,00 0,70 1,70 3,57 
 1 2,00 0,70 1,70 2,38 
 Plujanes 0,5 67,50 0,70 1,70 40,16 
 0,5 8,00 0,70 1,70 4,76 
 0,5 2,00 0,70 1,70 1,19 
 Escomeses 2 10,00 0,40 1,20 9,60 
 Embornals 2 6,00 0,40 1,20 5,76  157,27 
 
7020000020    m3  EXCAVACIó POU EN TERRES                                           
 M3. Excavació de pous en terres, a màquina.  
 plujanes 3 1,50 1,50 1,50 10,13  10,13 
 
7030000030    m3  TERRAPLE RASES, TERRES OBRA                                       
 M3. Estesa i piconat de terres en rasa, procedents d'obra, a màquina, per capes de 25 cm. de gruix,
 i un grau de compactació de 95 % proctor normal  
 Residuals 1 67,50 0,70 1,20 56,70 
 1 8,00 0,70 1,20 6,72 
 1 6,00 0,70 1,20 5,04 
 Plijanes 0,5 67,50 0,70 1,20 28,35 
 0,5 8,00 0,70 1,20 3,36 
 0,5 2,00 0,70 1,20 0,84 
 1 10,00 0,40 0,80 3,20 
 1 6,00 0,40 0,80 1,92  106,13 
 
7030000050   m3   REBLERT RASES AMB SORRA                                           
 M3. Estesa i piconat de sorra en rasa, a màquina i per capes de 25 cm. de gruix.  
 residuals 1 67,50 0,70 0,50 23,63 
 1 8,00 0,70 0,50 2,80 
 1 10,00 0,70 0,50 3,50 
 1 2,00 0,70 0,50 0,70 
 Plujanes 0,5 67,50 0,70 0,50 11,81 
 0,5 8,00 0,70 0,50 1,40 
 0,5 2,00 0,70 0,50 0,35 
 0,5 2,00 0,70 0,50 0,35 
 Escomeses 2 10,00 0,40 0,40 3,20 
 2 6,00 0,40 0,40 1,92  49,66 
 
360300114     ml  COL.LECTOR ENTERRAT P.V.C D/20,0CM                                
 Col.lector enterrat de P.V.C. de 20 cm. de diàmetre nominal, autoportant, amb unió elàstica amb ma-
 silla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa.   
 2 10,00 20,00 
 2 6,00 12,00  32,00 
 
360300330     ut  P OU REGISTRE PREFABRICAT D/ 90CM                                  
 De pou de registre prefabricat de formigó, de 90 cm. de diàmetre  (m.i.) 1 d'un metre d'alçada.
  
 2 3,00 6,00  6,00 
 
E35           u   CONEXIÓ A XARXA EXISTENT                                          
 Treballs necesaris per aconectar la nova xarxa a la existent en el punt que indiqui la companyia.
  
 1 1,00  1,00 
 
7220000120    ml  TUB 300 + LLIT + REFORÇ                                           
 Ml. Subministrament i col.locació de tub de formigó prefabricat de 300 mm. de diàmetre amb recobri-
 ment perimetral de formigó.  
 residuals 1 67,50 67,50 
 1 8,00 8,00 
 1 3,00 3,00 
 Plujanes 0,5 67,50 33,75 
 0,5 8,00 4,00 
 0,5 2,00 1,00  117,25 
 
 
 

91 de 162

mailto:sergimonterde@yahoo.es�


SERGI MONTERDE RAMON 
ARQUITECTE TÈCNIC 
C.La Jonquera, 93  2n 1a  - 17600  FIGUERES – Tel. 972 506 112 – Email: sergimonterde@yahoo.es 
Amid - 4 - 
 

 

 
CAPITOL 09 XARXA D'AIGUA POTABLE 
                                             
7230000670    ml  TUB POLIPROPILè 63 - 10 BARS                                      
 Ml. Subministrament i col.locació de tub de polipropilè de 63 mm. de diàmetre, 10 Bars de pressió,
 soldat.  
 Escomeses 2 3,00 6,00  6,00 
 
7230000690    ml  TUB POLIPROPILè 110 - 10 BARS                                     
 Ml. Subministrament i col.locació de tub de polipropilè de 110 mm. de diàmetre, 6 Bars de pressió,
 soldat.  
 Carrer 1 67,50 67,50 
  1 8,00 8,00 
 1 10,00 10,00  85,50 
 
E37           u   V ALVULA DE COMPORTA                                               
 Valcula de comporta manual per a diametre 100mm amb bridesper a 16 bars, de cos de fosa nodu-
 lar, amb revestiment de resina epoxi comporta de fosa i tancament elastic, eix d'acer inoxidable,
 amb axionament per volant de fosa, muntada en pericó per a conduccio soterrada.  
 4 1,00 4,00  4,00 
 
E39           u   CO NEXIO A XARXA EXISTENT                                          
 Conexió a la xarxa existent en el punt indicat per la companyia. Inclou tots els treballs i materials ne-
 essaris per a la conexió  
 1 1,00  1,00 
 
E55           ut  ARQUETA DE CONNEXIO AMB TAPA DE FOSSA 50 X50 CM                   
 T connexio 1 1,00  1,00 
 
040400110     m3  EXC. RASES, T. FLUIXOS  / MEC.                                    
 D'excavació de rases en terrenys fluixos, a màquina.  
 Carrer 1 67,50 0,40 0,60 16,20 
 1 8,00 0,40 0,60 1,92 
 1 10,00 0,40 0,60 2,40 
 1 3,00 0,40 0,60 0,72 
 Escomeses 1 3,00 0,40 0,60 0,72  21,96 
 
041100020     m3  E ST. I PIC. RASES TERRA / MEC   9 5%                               
 D'estesa i piconat de terres en rases, a màquina, per capes, i un  grau de compactació del 95 %, del
 Proctor normal.  
 carrer 1 67,50 0,40 0,40 10,80 
 1 8,00 0,40 0,40 1,28 
 1 10,00 0,40 0,40 1,60 
 Escomeses 2 3,00 0,40 0,40 0,96  14,64 
 
041100040     m3  EST. I PIC. RASES GRAVA / MEC   9 5%                               
 D'estesa i piconat de material granular en rases, a màquina, per  capes, i un grau de compactació del
 95 %, del Proctor modificat.  
 .Pitiüses 1 67,50 0,40 0,20 5,40 
 1 8,00 0,40 0,20 0,64 
 1 10,00 0,40 0,20 0,80 
 Escomeses 2 3,00 0,40 0,20 0,48  7,32 
 
 
CAPITOL 10 XARXA D'ELECTRICITAT BAIXA TENSIO 
                                 
040400110     m3  EXC. RASES, T. FLUIXOS  / MEC.                                    
 D'excavació de rases en terrenys fluixos, a màquina.  
 Carrer 1 67,50 0,40 0,70 18,90 
 1 8,00 0,40 0,70 2,24 
 1 10,00 0,40 0,70 2,80  23,94 
 
041100040     m3  EST. I PIC. RASES GRAVA / MEC   9 5%                               
 D'estesa i piconat de material granular en rases, a màquina, per  capes, i un grau de compactació del
 95 %, del Proctor modificat.  
 1 67,50 0,40 0,30 8,10 
 1 8,00 0,40 0,30 0,96 
 1 10,00 0,40 0,30 1,20  10,26 
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041100020     m3  EST. I PIC. RASES TERRA / MEC   95%                               
 D'estesa i piconat de terres en rases, a màquina, per capes, i un  grau de compactació del 95 %, del
 Proctor normal.  
 1 67,50 0,40 0,40 10,80 
 1 8,00 0,40 0,40 1,28 
 1 10,00 0,40 0,40 1,60  13,68 
 
 
CAPITOL 12 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 
E47           m   CANALITZACIÓ                                                      
 Canalització per a linies de telecomuncacion formada per quatre tubs de PV de diámetre 63mm. i una
 guia interior. Inclou la pp. d¡entregues a les caixes de conexió i registre.  
 1 67,50 67,50 
 1 10,00 10,00 
 1 8,00 8,00  85,50 
 
E49           u   ARQUETA TIPUS H                                                   
 Arqueta de formigo prefabricada de mides interiors 800 x 800 x 800 amb tapa. Inclou totes les feines
 accessories d'excavació replé i altres per a la seva completa instal.lació.  
 2 2,00  2,00 
 
040400110     m3  EXC. RASES, T. FLUIXOS  / MEC.                                    
 D'excavació de rases en terrenys fluixos, a màquina.  
 1 67,50 0,40 0,90 24,30 
 1 8,00 0,40 0,90 2,88 
 1 10,00 0,40 0,90 3,60  30,78 
 
041100040     m3  EST. I PIC. RASES GRAVA / MEC   9 5%                               
 D'estesa i piconat de material granular en rases, a màquina, per  capes, i un grau de compactació del
 95 %, del Proctor modificat.  
 1 67,50 0,40 0,30 8,10 
 1 8,00 0,40 0,30 0,96 
 1 10,00 0,40 0,30 1,20  10,26 
 
041100020     m3  EST. I PIC. RASES TERRA / MEC   95%                               
 D'estesa i piconat de terres en rases, a màquina, per capes, i un  grau de compactació del 95 %, del
 Proctor normal.  
 1 67,50 0,40 0,60 16,20 
 1 8,00 0,40 0,60 1,92 
 1 10,00 0,40 0,60 2,40  20,52 
 
040500110     m3  EXCAVACIO POUS T. FLUIXOS  / MEC                                  
 D'excavació de pous en terrenys fluixos, a màquina.  
 MH 2 1,10 1,10 1,50 3,63 
 MF 2 0,60 0,60 1,50 1,08  4,71 
 
E61           u   ARQUETA TIPUS M                                                   
 Arqueta de formigo prefabricat de tipus MF de mides interiors 300 x 300 x 600. Inclou totes les feines
 accessories necesaries per a la seva compñleta instal.lació.  
 Carrer 2 2,00  2,00 
 
 
CAPITOL 13 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC   
                                      
7260100010    ut  COLUMNA RECTA GALVANITZAT 6 M                                     
 Ut. Subministrament i col.locació de columna troncocònica d'acer galvanitzat, de 5 m. d'alçària, so-
 bre dau de formigó.  
 2 1,00 2,00  2,00 
 
7260200010    ut  LLUMENERA 39 W DE 24 LED'S NATH-SH                                
 Ut. Subministrament i col.locació de llumenera per exteriors, equipada amb làmpada de vapor de
 mercuri de 50 W.  
 2 1,00 2,00  2,00 
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7020000020    m3  EXCAVACIó POU EN TERRES                                           
 M3. Excavació de pous en terres, a màquina.  
 Bases llumeneres 2 0,70 0,70 0,60 0,59  0,59 
 
7250200060    ml  CONDUCTOR CU TETRAPOLAR 4X2.5 MM                                  
 Ml. Subministrament i col.locació de conductor de coure tetrapolar de 4x2.5 mm2., segons UNE VV
 0.6/1 KV.  
 1 67,50 67,50 
 1 8,00 8,00 
 1 10,00 10,00  85,50 
 
040400110     m3  EXC. RASES, T. FLUIXOS  / MEC.                                    
 D'excavació de rases en terrenys fluixos, a màquina.  
 Carrer 1 67,50 0,30 0,60 12,15 
 Pitiuses 1 8,00 0,30 0,60 1,44 
 1 10,00 0,30 0,60 1,80  15,39 
 
7030000030    m3  TERRAPLE RASES, TERRES OBRA                                       
 M3. Estesa i piconat de terres en rasa, procedents d'obra, a màquina, per capes de 25 cm. de gruix,
 i un grau de compactació de 95 % proctor normal  
 Carrer 1 67,50 0,30 0,60 12,15 
  1 8,00 0,30 0,60 1,44 
 1 10,00 0,30 0,30 0,90 
 1 10,00 0,30 0,30 0,90  15,39 
 
7030000050    m3  REBLERT RASES AMB SORRA                                           
 M3. Estesa i piconat de sorra en rasa, a màquina i per capes de 25 cm. de gruix.  
 Carrer 1 67,50 0,30 0,10 2,03 
 Pitiuses 1 8,00 0,30 0,10 0,24 
 1 10,00 0,30 0,10 0,30  2,57 
 
410900120     ut  ESCANYACABLES PER CABLES/(TERRA)                                  
 D'escanyacables per fixació del cable de terra a ferralla  fonamentació.  
 4 1,00 4,00  4,00 
 
410900110     ut  PIQUETA DE COURE D'1,5M.                                          
 De piqueta de coure d'1,5 m., amb abraçadora.  
 3 1,00 3,00  3,00 
 
410900100     ml  CABLE DE COURE NU,35 MM2.(TERRA)                                  
 De cable de coure nu de 35 mm2. per circuits de terra.  
 Carrer 1 70,10 70,10 
 1 8,00 8,00 
 1 10,00 10,00 
 1 10,00 10,00  98,10 
 
E51           u   CONNEXIO A XARXA EXISTENT                                         
 1 1,00 1,00  1,00 
 
050800010     m3  FOR. FON. CORREG/POUS HM-20-B-20-I                                
 De formigó en massa a fonaments correguts i pous,  del tipus HM-20-B-20-I de ciment pòrtland. 
 2 0,70 0,70 0,60 0,59  0,59 
 
E54           ut  CONNEXIO LLUMENERA A LA LINIA                                     
 2 2,00  2,00 
 
E55           ut  ARQUETA DE CONNEXIO AMB TAPA DE FOSSA 50 X50 CM                   
 2 2,00  2,00 
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CAPITOL 16 VIALS  
                                                            
7130000010    m2  PANOT GRIS 20X20X4 A TRUC                                         
 M2. Subministrament i col.locació de panot de formigó gris de 20 x 20 x 4 cm., a truc i amb morter
 M-5a.  
 Carrer 1 1 67,50 1,50 101,25 
 1 15,30 1,50 22,95 
 Carrer 2 1 17,60 1,50 26,40 
 1 32,40 1,50 48,60 
 1 15,30 1,50 22,95  222,15 
 
7150000130    ml  RIGOLA MORTER 20X20X8                                             
 Ml. Subministrament i col.locació de rigola de morter prefabricat de 20 x 20 x 8 cm., aferrada amb
 morter M-40 a, inclús llit de formigó.  
 Carrer 1 1 67,50 67,50 
 1 15,30 15,30 
 Carrer 2 1 17,60 17,60 
 1 15,30 15,30 
 1 32,40 32,40  148,10 
 
7160000020    ml  FORMIGó 22X30                                                     
 Ml. Subministrament i col.locació de gual de formigó prefabricat de 22 x 30 cm., aferrat amb morter
 M-40 a, inclús llit de formigó.  
 Carrer 1 1 4,00 4,00  4,00 
 
7120000030    m2  REG EMPRIMACIó 1.5 KG/M2                                          
 M2. Subministrament i col.locació de reg asfàltic d'emprimació d'1.5 Kg./m2.  
 Carrer 1 1 67,50 3,50 236,25 
 1 8,00 3,50 28,00 
 Esquena d'ase 1 3,00 7,00 21,00 
 1 13,00 1,00 13,00  298,25 
 
7120000040    m2  REG ADHERèNCIA 1 KG/M2                                            
 M2. Subministrament i col.locació de reg asfàltic d'adherència d'1 Kg./m2.  
 Carrer q 1 67,50 3,50 236,25 
 1 8,00 3,50 28,00 
 1 13,00 1,00 13,00 
 Esquena d'ase 1 3,00 7,00 21,00  298,25 
 
7120000060    t   D-12                                                              
 Tm. Subministrament, estesa i piconatge de mescla asfàltica en calent tipus D-12.  
 Carrer 1 1 67,50 3,50 0,05 11,81 
 1 8,00 3,50 0,05 1,40 
 1 13,00 1,00 0,05 0,65 
 Carrer 6 1 3,00 7,00 0,05 1,05  14,91 
 
7120000110    t   G-20                                                              
 Tm. Subministrament, estesa i piconatge de mescla asfàltica en calent tipus G-20.  
 Carrer 1 1 67,50 3,50 0,09 21,26 
 1 8,00 3,50 0,09 2,52 
 1 13,00 1,00 0,09 1,17 
 Esquena d'ase 1 3,00 7,00 0,09 1,89  26,84 
 
060100021     m2  PAVIMENT HM-20-B-20-I,10 cm,REGL                                  
 De paviment de formigó en massa, de ciment portland HM-20-B-20-I, de 10 cm. de gruix i amb aca-
 bat reglejat.  
 Carrer 1 1 67,50 3,50 236,25 
 1 8,00 3,50 28,00 
 1 13,00 1,00 13,00 
 Esquena d'ase 1 3,00 7,00 21,00  298,25 
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7150000070    ml  VORADA FORMIGó 17X28                                              
 Ml. Subministrament i col.locació de vorada de formigó prefabricat de 17 x 28 cm., aferrada amb
 morter M-40 a, inclús llit de formigó.  
 1 67,50 67,50 
 1 15,30 15,30 
 1 17,60 17,60 
 1 15,30 15,30 
 1 33,40 33,40  149,10 
 
CAPITOL 17 SENYALITZACIO                                                     
 
7180000310    ml  SUPORT ACER GALV. 100X50X3 MM.                                    
 Ml. Subministrament i col.locació de suport regtangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm.  
 1 1,00  1,00 
 
7170000040    m2  MARQUES SUPERFICIALS                                              
 Marques superficials reflectants, segons especificacions del projecte.  
 Pas vianants 4 6,00 0,50 12,00 
 Continua stop 4 7,00 0,50 14,00  26,00 
 
7180000110    ut  NO REF. RECTANGULAR 60X60 GALV.                                   
 Ut. Subministrament i fixació de placa no reflectora rectangular d'acer galvanitzat de 40x60 cm. 
 Pas vianants 1 1,00 
 Carrer sense sortida 1 1,00  2,00 
 
040500110     m3  EXCAVACIO POUS T. FLUIXOS  / MEC                                  
 D'excavació de pous en terrenys fluixos, a màquina.  
 Senyals 1 0,50 0,50 0,60 0,15  0,15 
 
050800011     m3  FOR. FON. CORREG/POUS HM-25-B-20-I                                
 De formigó en massa a fonaments correguts i pous,  del tipus HM-25-B-20-I de ciment pòrtland. 
 Base senyals 1 0,50 0,50 0,60 0,15  0,15 
 
 
 
 
 

SERGI MONTERDE RAMON 

 

 

 

      Arquitecte tècnic, nº col. 17003090 
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PRESSUPOST 
Urbanitzacio PAU 22  PUIGMAL 3  C.del Pi i carrer de l’Olivera  
 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 
CAPITOL 01 PRELIMINARS    
                                                    
E29           u   COMPROVACIO DE L'ESTAT DELS ELEMENTS DELS VIALS EXISTENTS I LA C  
 Inspeccio visula de l'estat dels serveis urbanistic existent i aixecament d'acta de l'estat abans d'ini-
 ciar els treballs  
 0,55 125,00 68,75 
 
E31           u   EPLANTEIG I COMPROVACIÓ PREVIA DE LES ZONES DE TREBALL           
 Marcatge prelimiar de les zones afectades per el projecte d'urbanització a l'interior de l'illa.  
 0,55 600,00 330,00 
 
E32           u   SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE LA SENYALITZACIO A LES ZONES D'OBRA  
 Subministre i col.locació del sistema de senyalització basic abans d'iniciar les obres  
 0,55 150,00 82,50 
 
040500070     m3  EXCAVACIO POUS T. FLUIXOS  /A MA                                  
 D'excavació de pous en terrenys fluixos, a mà.  
 1,50 49,98 74,97 
  

 

 
TOTAL CAPITOL 01 PRELIMINARS 556,22 

CAPITOL 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES   
                                        
021400021     ml  ENDERROC CLAVEGUERA 30-60cm/COM                                   
 D'enderroc de clavegueres de secció de 3O a 6O cm. de diàmetre, amb  compressor.Inclou neteja i
 retirada de runes.  
 1,00 12,00 12,00 
 
E33           u   DESMUNTAGE DE COLUMNES I BACULS D'ENLLUMENAT VIARI                
 Desmuntage amb medis manuals de baculsi lluminaries del enllumenat viari existent. Cárrega sobre
 camió i transport a magatzem  
 1,00 37,07 37,07 
 
021200070     m2  EXTRACCIO DE VORADA DE MORTER, PEDRA/COM.                         
 D'extracció de voradade lloses de pedra  o morter preses amb morter de ciment, amb compres-
 sor.Inclou neteja i retirada de runes.  
 11,00 11,25 123,75 
 
021200090     m2  EXTRACCIO PAVIMENT ASFALTIC/COM.                                  
 D'extracció de paviments de macadam i capa asfàltica,amb compressor.Inclou neteja i retirada de ru-
 nes.  
 21,00 5,38 112,98 
 
010200070     m3  CÀRREGA/TRANS. RUNES,CAMIO/MAQ.                                   
 De càrrega i transport de runes amb camió, carregat a màquina, amb un recorregut màxim de 20 km. 
 5,46 12,46 68,03 
 
010200111     ut  TRANSPORT DE RUNES AMB CONT. 5M3                                  
 Recollida i transport a l'abocador controlat de runes amb contenidors de 5 m3, inclou la part proporcio-
 nal de taxa de l'abocador.  
 1,00 104,26 104,26 
 
010200150     t   TAXA PER ABOCAMENT DE RUNES EN DIPÒSIT CONTROLAT                  
 Taxa per abocament en dipòsit controlat, de runes.  
 14,00 9,36 131,04 
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E333          ml  TALL AMB MAQUINA DE DISC DE PAVIMENT D'AGLOMERAT 
 12,00 0,00 0,00 
  

 

 
TOTAL CAPITOL 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES 589,13 

CAPITOL 03 CONDICIONAMENT DEL TERRENY   
                                      
040100020     m2  NETEJA I ESBROSSAMENT, A MAQUINA                                  
 De neteja i esbrossament del terreny, a màquina.  
 389,00 1,17 455,13 
 
040200020     m3  EXTRACCIO TERRA VEGETAL/MAQUINA                                   
 D'extracció de capa de terra vegetal, a màquina.  
 128,00 3,52 450,56 
 
7060000010    m3  TRANSPORT TERRES DINS OBRA                                        
 M3. Càrrega i transport de terres amb camió, dins l'obra.  
 147,45 6,85 1.010,03 
  

 

 
TOTAL CAPITOL 03 CONDICIONAMENT DEL TERRENY 1.915,72 

CAPITOL 05 REPLENS I COMPACTATS BASE    
                                      
E16           m2  RESPÁS I COMPACTACIÓ D'ESPLANADA AMB MEDIS MECANICS AMB UN GRAU   
 Respás i compactació d'esplanada amb medis mecanics amb un grau de compactacio del 95%
  
 768,00 1,18 906,24 
 
7070000020    m3  SUBBASE TOT-U, CAPES 25 CM.                                       
 M3. Estesa i piconat de tot-u a cel obert, a màquina, per capes de 25 cm. de gruix, i un grau de
 compactació del 95 % del proctor modificat.  
 141,93 31,94 4.533,24 
  

 

 
TOTAL CAPITOL 05 REPLENS I COMPACTATS BASE 5.439,48 

CAPITOL 07 TANCAMENTS D'OBRA  
                                                
7310000010    ml  REIXAT MALLA GALVANITZADA 1.80 M                                  
 Ml. Subministrament i col.locació de reixat de malla d'acer galvanitzat d'1.80 m. d'alçària, sobre
 daus de formigó.  
 102,50 94,26 9.661,65 
  

 

 
TOTAL CAPITOL 07 TANCAMENTS D'OBRA 9.661,65 

CAPITOL 08 XARXA DE CLAVEGUERAM  
                                             
7220000410    ut  ARQUETA 80X50X80                                                  
 Ut. Construcció d'arqueta de pas o registre de 60x60x100 cm. amb maó perforat de 10x14x29 cm.
 aferrat amb morter M-5a, amb acabament intrior lliscat, sobre base de formigó, inclús marc i tapa de
 fosa.  
 2,00 298,60 597,20 
 
7020000010    m3  EXCAVACIó RASA EN TERRES                                          
 M3. Excavació de rases en terres, a màquina.  
 157,27 8,33 1.310,06 
 
7020000020    m3  EXCAVACIó POU EN TERRES                                           
 M3. Excavació de pous en terres, a màquina.  
 10,13 10,11 102,41 
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7030000030    m3  TERRAPLE RASES, TERRES OBRA                                       
 M3. Estesa i piconat de terres en rasa, procedents d'obra, a màquina, per capes de 25 cm. de gruix,
 i un grau de compactació de 95 % proctor normal  
 106,13 5,82 617,68 
 
7030000050    m3  REBLERT RASES AMB SORRA                                           
 M3. Estesa i piconat de sorra en rasa, a màquina i per capes de 25 cm. de gruix.  
 49,66 39,57 1.965,05 
 
360300114     ml  COL.LECTOR ENTERRAT P.V.C D/20,0CM                                
 Col.lector enterrat de P.V.C. de 20 cm. de diàmetre nominal, autoportant, amb unió elàstica amb ma-
 silla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa.   
 32,00 47,97 1.535,04 
 
360300330     ut  POU REGISTRE PREFABRICAT D/ 90CM                                  
 De pou de registre prefabricat de formigó, de 90 cm. de diàmetre  (m.i.) 1 d'un metre d'alçada. 
 6,00 380,39 2.282,34 
 
E35           u   CONEXIÓ A XARXA EXISTENT                                          
 Treballs necesaris per aconectar la nova xarxa a la existent en el punt que indiqui la companyia. 
 1,00 450,00 450,00 
 
7220000120    ml  TUB 300 + LLIT + REFORÇ                                           
 Ml. Subministrament i col.locació de tub de formigó prefabricat de 300 mm. de diàmetre amb recobri-
 ment perimetral de formigó.  
 117,25 38,39 4.501,23 
  

 
  

TOTAL CAPITOL 08 XARXA DE CLAVEGUERAM 13.361,01 

CAPITOL 09 XARXA D'AIGUA POTABLE 
                                             
7230000670    ml  TUB POLIPROPILè 63 - 10 BARS                                      
 Ml. Subministrament i col.locació de tub de polipropilè de 63 mm. de diàmetre, 10 Bars de pressió,
 soldat.  
 6,00 15,33 91,98 
 
7230000690    ml  TUB POLIPROPILè 110 - 10 BARS                                     
 Ml. Subministrament i col.locació de tub de polipropilè de 110 mm. de diàmetre, 6 Bars de pressió,
 soldat.  
 85,50 24,35 2.081,93 
 
E37           u   VALVULA DE COMPORTA                                               
 Valcula de comporta manual per a diametre 100mm amb bridesper a 16 bars, de cos de fosa nodu-
 lar, amb revestiment de resina epoxi comporta de fosa i tancament elastic, eix d'acer inoxidable,
 amb axionament per volant de fosa, muntada en pericó per a conduccio soterrada.  
 4,00 153,76 615,04 
 
E39           u   CONEXIO A XARXA EXISTENT                                          
 Conexió a la xarxa existent en el punt indicat per la companyia. Inclou tots els treballs i materials ne-
 essaris per a la conexió  
 1,00 250,00 250,00 
 
E55           ut  ARQUETA DE CONNEXIO AMB TAPA DE FOSSA 50 X50 CM                   
 1,00 201,69 201,69 
 
040400110    m3  E XC. RASES, T. FLUIXOS  /  MEC.                                    
 D'excavació de rases en terrenys fluixos, a màquina.  
 21,96 9,63 211,47 
 
041100020     m3  EST. I PIC. RASES TERRA / MEC   95%                               
 D'estesa i piconat de terres en rases, a màquina, per capes, i un  grau de compactació del 95 %, del
 Proctor normal.  
 14,64 5,64 82,57 
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041100040     m3   EST. I PIC. RASES GRAVA / MEC   9 5%                             
 D'estesa i piconat de material granular en rases, a màquina, per  capes, i un grau de compactació del
 95 %, del Proctor modificat.  
 7,32 49,89 365,19 
  

 

 
TOTAL CAPITOL 09 XARXA D'AIGUA POTABLE 3.899,87 

CAPITOL 10 XARXA D'ELECTRICITAT BAIXA TENSIO     
                             
040400110     m3  EXC. RASES, T. FLUIXOS  / MEC.                                    
 D'excavació de rases en terrenys fluixos, a màquina.  
 23,94 9,63 230,54 
 
041100040     m3  EST. I PIC. RASES GRAVA / MEC   9 5%                               
 D'estesa i piconat de material granular en rases, a màquina, per  capes, i un grau de compactació del
 95 %, del Proctor modificat.  
 10,26 49,89 511,87 
 
041100020     m3  EST. I PIC. RASES TERRA / MEC   95%                               
 D'estesa i piconat de terres en rases, a màquina, per capes, i un  grau de compactació del 95 %, del
 Proctor normal.  
 13,68 5,64 77,16 
  

 

 
TOTAL CAPITOL 10 XARXA D'ELECTRICITAT BAIXA TENSIO 819,57 

CAPITOL 12 XARXA DE TELECOMUNICACIONS  
                                       
E47           m   CANALITZACIÓ                                                      
 Canalització per a linies de telecomuncacion formada per quatre tubs de PV de diámetre 63mm. i una
 guia interior. Inclou la pp. d¡entregues a les caixes de conexió i registre.  
 85,50 0,00 0,00 
 
E49           u   ARQUETA TIPUS H                                                   
 Arqueta de formigo prefabricada de mides interiors 800 x 800 x 800 amb tapa. Inclou totes les feines
 accessories d'excavació replé i altres per a la seva completa instal.lació.  
 2,00 0,00 0,00 
 
040400110     m3  EXC. RASES, T. FLUIXOS  / MEC.                  
           D'excavació de rases en terrenys fluixos, a màquina.  
 30,78 9,63 296,41 
 
041100040     m3  EST. I PIC. RASES GRAVA / MEC   9 5%                               
 D'estesa i piconat de material granular en rases, a màquina, per  capes, i un grau de compactació del
 95 %, del Proctor modificat.  
 10,26 49,89 511,87 
 
041100020    m3   EST. I PIC. RASES TERRA / MEC   9 5%                               
 D'estesa i piconat de terres en rases, a màquina, per capes, i un  grau de compactació del 95 %, del
 Proctor normal.  
 20,52 5,64 115,73 
 
040500110     m3  EXCAVACIO POUS T. FLUIXOS  / MEC                                  
 D'excavació de pous en terrenys fluixos, a màquina.  
 4,71 11,40 53,69 
 
E61           u   ARQUETA TIPUS M                                                   
 Arqueta de formigo prefabricat de tipus MF de mides interiors 300 x 300 x 600. Inclou totes les feines
 accessories necesaries per a la seva compñleta instal.lació.  
 2,00 0,00 0,00 
  

 

 
TOTAL CAPITOL 12 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 977,70 
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CAPITOL 13 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC  
                                        
7260100010    ut  COLUMNA RECTA GALVANITZAT 6 M                                     
 Ut. Subministrament i col.locació de columna troncocònica d'acer galvanitzat, de 5 m. d'alçària, so-
 bre dau de formigó.  
 2,00 445,06 890,12 
 
7260200010    ut  LLUMENERA 39 W DE 24 LED'S NATH-SH                                
 Ut. Subministrament i col.locació de llumenera per exteriors, equipada amb làmpada de vapor de
 mercuri de 50 W.  
 2,00 386,81 773,62 
 
7020000020    m3  EXCAVACIó POU EN TERRES                                           
 M3. Excavació de pous en terres, a màquina.  
 0,59 10,11 5,96 
 
7250200060    ml  CONDUCTOR CU TETRAPOLAR 4X2.5 MM                                  
 Ml. Subministrament i col.locació de conductor de coure tetrapolar de 4x2.5 mm2., segons UNE VV
 0.6/1 KV.  
 85,50 5,76 492,48 
 
040400110     m3  EXC. RASES, T. FLUIXOS  / MEC.                                    
 D'excavació de rases en terrenys fluixos, a màquina.  
 15,39 9,63 148,21 
 
7030000030    m3  TERRAPLE RASES, TERRES OBRA                                       
 M3. Estesa i piconat de terres en rasa, procedents d'obra, a màquina, per capes de 25 cm. de gruix,
 i un grau de compactació de 95 % proctor normal  
 15,39 5,82 89,57 
 
7030000050    m3  REBLERT RASES AMB SORRA                                           
 M3. Estesa i piconat de sorra en rasa, a màquina i per capes de 25 cm. de gruix.  
 2,57 39,57 101,69 
 
410900120     ut  ESCANYACABLES PER CABLES/(TERRA)                                  
 D'escanyacables per fixació del cable de terra a ferralla  fonamentació.  
 4,00 4,76 19,04 
 
410900110     ut  PIQUETA DE COURE D'1,5M.                                          
 De piqueta de coure d'1,5 m., amb abraçadora. 
 3,00 18,02 54,06 
 
410900100     ml  CABLE DE COURE NU,35 MM2.(TERRA)                                  
 De cable de coure nu de 35 mm2. per circuits de terra.  
 98,10 11,31 1.109,51 
 
E51           u   CONNEXIO A XARXA EXISTENT                                         
 1,00 250,00 250,00 
 
050800010     m3  FOR. FON. CORREG/POUS HM-20-B-20-I                                
 De formigó en massa a fonaments correguts i pous,  del tipus HM-20-B-20-I de ciment pòrtland.
  
 0,59 113,54 66,99 
 
E54           ut  CONNEXIO LLUMENERA A LA LINIA                                     
 2,00 13,52 27,04 
 
E55           ut  ARQUETA DE CONNEXIO AMB TAPA DE FOSSA 50 X50 CM                   
 2,00 201,69 403,38 
  

 

 
TOTAL CAPITOL 13 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC 4.431,67 
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CAPITOL 16 VIALS   
                                                           
7130000010    m2  PANOT GRIS 20X20X4 A TRUC                                         
 M2. Subministrament i col.locació de panot de formigó gris de 20 x 20 x 4 cm., a truc i amb morter
 M-5a.  
 222,15 40,15 8.919,32 
 
7150000130    ml  RIGOLA MORTER 20X20X8                                             
 Ml. Subministrament i col.locació de rigola de morter prefabricat de 20 x 20 x 8 cm., aferrada amb
 morter M-40 a, inclús llit de formigó.  
 148,10 26,76 3.963,16 
 
7160000020    ml  FORMIGó 22X30                                                     
 Ml. Subministrament i col.locació de gual de formigó prefabricat de 22 x 30 cm., aferrat amb morter
 M-40 a, inclús llit de formigó.  
 4,00 43,92 175,68 
 
7120000030    m2  REG EMPRIMACIó 1.5 KG/M2                                          
 M2. Subministrament i col.locació de reg asfàltic d'emprimació d'1.5 Kg./m2.  
 298,25 0,96 286,32 
 
7120000040    m2  REG ADHERèNCIA 1 KG/M2                                            
 M2. Subministrament i col.locació de reg asfàltic d'adherència d'1 Kg./m2.  
 298,25 0,82 244,57 
 
7120000060    t   D-12                                                              
 Tm. Subministrament, estesa i piconatge de mescla asfàltica en calent tipus D-12.  
 14,91 60,26 898,48 
 
7120000110    t   G-20                                                              
 Tm. Subministrament, estesa i piconatge de mescla asfàltica en calent tipus G-20.  
 26,84 55,70 1.494,99 
 
060100021     m2  PAVIMENT HM-20-B-20-I,10 cm,REGL                                  
 De paviment de formigó en massa, de ciment portland HM-20-B-20-I, de 10 cm. de gruix i amb aca-
 bat reglejat. 
 298,25 17,76 5.296,92 
 
7150000070    ml  VORADA FORMIGó 17X28                                              
 Ml. Subministrament i col.locació de vorada de formigó prefabricat de 17 x 28 cm., aferrada amb
 morter M-40 a, inclús llit de formigó.  
 149,10 38,73 5.774,64 
  

 

 
TOTAL CAPITOL 16 VIALS  27.054,08 

CAPITOL 17 SENYALITZACIO    
                                                  
7180000310    ml  SUPORT ACER GALV. 100X50X3 MM.                                    
 Ml. Subministrament i col.locació de suport regtangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm.  
 1,00 79,32 79,32 
 
7170000040    m2  MARQUES SUPERFICIALS                                              
  Marques superficials reflectants, segons especificacions del projecte.  
 26,00 13,28 345,28 
 
7180000110    ut  NO REF. RECTANGULAR 60X60 GALV.                                   
 Ut. Subministrament i fixació de placa no reflectora rectangular d'acer galvanitzat de 40x60 cm. 
 2,00 88,04 176,08 
 
040500110     m3  EXCAVACIO POUS T. FLUIXOS  / MEC                                  
 D'excavació de pous en terrenys fluixos, a màquina.  
 0,15 11,40 1,71 
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050800011     m3  FOR. FON. CORREG/POUS HM-25-B-20-I                                
 De formigó en massa a fonaments correguts i pous,  del tipus HM-25-B-20-I de ciment pòrtland.
  
 0,15 116,41 17,46 
  

 

 
TOTAL CAPITOL 17 SENYALITZACIO 619,85 

 TOTAL 69.325,95 
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RESUM DE PRESSUPOST  
Urbanitzacio PAU 22  P UIGMAL 3  C.  DEL Pi i carrer de l’Olivera          
CAPITOL RESUM EUROS %  
 ____________________________________________________________________________________________________________  _____  
 
01 PRELIMINARS ..........................................................................................................................  556,22 0,80 
02 ENDERROCS I DESMUNTATGES ...........................................................................................  589,13 0,85 
03 CONDICIONAMENT DEL TERRENY ........................................................................................  1.915,72 2,76 
05 REPLENS I COMPACTATS BASE ...........................................................................................  5.439,48 7,85 
07 TANCAMENTS D'OBRA ...........................................................................................................  9.661,65 13,94 
08 XARXA DE CLAVEGUERAM ...................................................................................................  13.361,01 19,27 
09 XARXA D'AIGUA POTABLE ....................................................................................................  3.899,87 5,63 
10 XARXA D'ELECTRICITAT BAIXA TENSIO ..............................................................................  819,57 1,18 
12 XARXA DE TELECOMUNICACIONS........................................................................................  977,70 1,41 
13 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC ...........................................................................................  4.431,67 6,39 
16 VIALS ........................................................................................................................................  27.054,08 39,02 
17 SENYALITZACIO ......................................................................................................................  619,85 0,89 
  __________________  
 PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 69.325,95 
 13,00 % Despeses Generals ..............  9.012,37 
 6,00 % Benefici industrial .................  4.159,56 
  ________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 13.171,93 
 Honoraris Projecte i ESST ....................................................................  2.888,03 
  ________________________________  
 SUMA 2.888,03 
  __________________  
 PRESSUPOST D' EXECUCIÓ PER CONTRACTA 85.385,91 
  __________________  
 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 85.385,91 

 (VUITANTA-CINC MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS)  

 Castelló d’Empúries, a 19 de maig de 2017.
  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                 
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AMIDAMENTS (Ajuntament)  
Urbanització  P AU 22  P UIGMAL 3  C . de l’Olivera  ( Ajuntament de Castelló d’Empúries)          
 
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 
 
CAPITOL 01 PRELIMINARS                                                       
 
E29           u COMPROVACIO DE L'ESTAT DELS ELEMENTS DELS VIALS EXISTENTS I LA C  
 Inspeccio visula de l'estat dels serveis urbanistic existent i aixecament d'acta de l'estat abans d'ini- 
 ciar els treballs  
 Aixecament acta  
  1 0,45 0,45  0,45 
 
E31           u REPLANTEIG I COMPROVACIÓ PREVIA DE LES ZONES DE TREBALL           
 Marcatge prelimiar de les zones afectades per el projecte d'urbanització a l'interior de l'illa.  
 Delimitacio espai de treball  
  1 0,45 0,45  0,45 
 
E32           u SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE LA SENYALITZACIO A LES ZONES D'OBRA  
 Subministre i col.locació del sistema de senyalització basic abans d'iniciar les obres  
 Senyalitzacio basica inicial  
  1 0,45 0,45  0,45 
 
040500070     m3 EXCAVACIO POUS T. FLUIXOS  / A MA                                  
 D'excavació de pous en terrenys fluixos, a mà.  
 Busca de serveis  
  1,5 1,00 1,00 1,00 1,50  1,50 
  
 
CAPITOL 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES                                          
 
021400021     ml  ENDERROC CLAVEGUERA 30-60cm/COM                                   
 D'enderroc de clavegueres de secció de 3O a 6O cm. de diàmetre, amb  compressor.Inclou neteja i 
 retirada de runes.  
 1 2,00 2,00  2,00 
 
E33           u   DESMUNTAGE DE COLUMNES I BACULS D'ENLLUMENAT VIARI                
 Desmuntage amb medis manuals de baculsi lluminaries del enllumenat viari existent. Cárrega sobre
 camió i transport a magatzem  
 1 1,00  1,00 
 
021200070     m2  EXTRACCIO DE VORADA DE MORTER, PEDRA/COM.                         
 D'extracció de voradade lloses de pedra  o morter preses amb morter de ciment, amb compres-
 sor.Inclou neteja i retirada de runes.  
 1 11,00 1,00 11,00  11,00 
 
021200090     m2  E XTRACCIO PAVIMENT ASFALTIC/COM.                                  
 D'extracció de paviments de macadam i capa asfàltica,amb compressor.Inclou neteja i retirada de ru-
 nes.  
 0,5 6,00 7,00 21,00  21,00 
 
010200070     m3  C ÀRREGA/TRANS. RUNES,CAMIO/MAQ.                                   
 De càrrega i transport de runes amb camió, carregat a màquina, amb un recorregut màxim de 20 km.
  
 Esquena d'ase 0,5 6,00 7,00 0,20 4,20 
 Vorada 1 11,00 0,15 0,40 0,66 
 Clavegueram 1 3,00 0,40 0,50 0,60  5,46 
 
010200111     ut  TRANSPORT DE RUNES AMB CONT. 5M3                                  
 Recollida i transport a l'abocador controlat de runes amb contenidors de 5 m3, inclou la part proporcio-
 nal de taxa de l'abocador.  
 Runes no reutilitzables a l'obra 1 1,00 1,00 1,00  1,00 
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010200150     t   TAXA PER ABOCAMENT DE RUNES EN DIPÒSIT CONTROLAT                  
 Taxa per abocament en dipòsit controlat, de runes.  
 Runes 1 5,42 2,20 11,92  11,92 
 
E333          ml   TALL AMB MAQUINA DE DISC DE PAVIMENT D'AGLOMERAT                  
 Esquena d'ase 1 7,00 7,00 
 carrer 1 5,00 5,00  12,00 
 
 
CAPITOL 03 CONDICIONAMENT DEL TERRENY   
                                      
040100020     m2  NETEJA I ESBROSSAMENT, A MAQUINA                                  
 De neteja i esbrossament del terreny, a màquina.  
 Mig carrer 1 67,50 5,00 337,50 
 1 8,00 5,00 40,00 
 1 2,00 5,00 10,00  387,50 
 
040200020     m3  EXTRACCIO TERRA VEGETAL/MAQUINA                                   
 D'extracció de capa de terra vegetal, a màquina.  
 Mig carrer 1 67,50 5,00 0,10 33,75 
 1 8,00 5,00 0,10 4,00 
 1 3,00 5,00 0,10 1,50  39,25 
 
7060000010    m3  T RANSPORT TERRES DINS OBRA                                        
 M3. Càrrega i transport de terres amb camió, dins l'obra.  
 1 39,25 39,25 
 1 387,50 0,10 38,75  78,00 
 
CAPITOL 04 EXCAVACIONS GENERALS CAIXES VIALS  
                                
7030000010    m3  TERRAPLE CEL OBERT, TERRES OBRA                                   
 M3. Estesa i piconat de terres a cel obert, procedents d'obra, a màquina, per capes de 25 cm. de
 gruix, i un grau de compactació del 95 % proctor normal.  
 Partida 0401..20 1 67,00 5,00 0,35 117,25 
 Partida 0402..20 1 8,00 5,00 0,35 14,00 
 1 13,00 1,00 0,35 4,55  135,80 
 
CAPITOL 05 REPLENS I COMPACTATS BASE   
                                       
E16           m2  RESPÁS I COMPACTACIÓ D'ESPLANADA AMB MEDIS MECANICS AMB UN GRAU   
 Respás i compactació d'esplanada amb medis mecanics amb un grau de compactacio del 95%
 Mig carre 2  67,50   5,00 675,00 
        2 8,00 5,00 80,00 
   2 13,00 1,00 26,00  781,00 
 
7070000020    m3  SUBBASE TOT-U, CAPES 25 CM.                        
               Estesa i piconat de tot-u a cel obert, a màquina, per capes de 25 cm. de gruix, i un grau de  
 compactació del 95 % del proctor modificat.  
 Mig carrer 1 67,50 5,00 0,35 118,13 
 1 8,00 5,00 0,35 14,00 
 1 13,00 1,00 0,35 4,55  136,68 
 
 
CAPITOL 07 TANCAMENTS D'OBRA   
                                               
7310000010    ml  REIXAT MALLA GALVANITZADA 1.80 M                                  
 Ml. Subministrament i col.locació de reixat de malla d'acer galvanitzat d'1.80 m. d'alçària, sobre
 daus de formigó.  
 0,5 25,00 12,50 
 0,5 10,00 5,00  17,50 
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CAPITOL 08 XARXA DE CLAVEGUERAM   
                                            
7220000410    ut  ARQUETA 80X50X80                                                  
 Ut. Construcció d'arqueta de pas o registre de 60x60x100 cm. amb maó perforat de 10x14x29 cm.
 aferrat amb morter M-5a, amb acabament intrior lliscat, sobre base de formigó, inclús marc i tapa de
 fosa.  
 Carrer 1 1,00 1,00  1,00 
 
7020000010    m3  EXCAVACIó RASA EN TERRES                                          
 M3. Excavació de rases en terres, a màquina.  
 Plujanes 0,5 67,50 0,80 1,70 45,90 
 0,5 8,00 0,80 1,70 5,44 
 0,5 6,00 0,80 1,70 4,08 
 0,5 2,00 0,80 1,70 1,36 
 Embornals 2 6,00 0,40 1,70 8,16  64,94 
 
7020000020    m3  EXCAVACIó POU EN TERRES                                           
 M3. Excavació de pous en terres, a màquina.  
 Plujanes 2 1,50 1,50 1,50 6,75  6,75 
 
7030000030    m3  T ERRAPLE RASES, TERRES OBRA                                       
 M3. Estesa i piconat de terres en rasa, procedents d'obra, a màquina, per capes de 25 cm. de gruix,
 i un grau de compactació de 95 % proctor normal  
 Plijanes 0,5 67,50 0,80 1,20 32,40 
 0,5 8,00 0,80 1,20 3,84 
 0,5 6,00 0,80 1,20 2,88 
 0,5 2,00 0,80 1,20 0,96  40,08 
 
7030000050    m3  REBLERT RASES AMB SORRA                                           
 M3. Estesa i piconat de sorra en rasa, a màquina i per capes de 25 cm. de gruix.  
 Plujanes 0,5 67,50 1,00 0,50 16,88 
 0,5 8,00 0,40 0,50 0,80 
 0,5 10,00 0,40 0,50 1,00 
 0,5 2,00 0,40 0,50 0,20  18,88 
 
360300330     ut  POU REGISTRE PREFABRICAT D/ 90CM                                  
 De pou de registre prefabricat de formigó, de 90 cm. de diàmetre  (m.i.) 1 d'un metre d'alçada.
  
 2 2,00 4,00  4,00 
 
E35           u   CONEXIÓ A XARXA EXISTENT                                          
 Treballs necesaris per aconectar la nova xarxa a la existent en el punt que indiqui la companyia.
  
 0,5 0,50  0,50 
 
 
CAPITOL 13 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC   
                                       
7260100010    ut  COLUMNA RECTA GALVANITZAT 6 M                                     
 Ut. Subministrament i col.locació de columna troncocònica d'acer galvanitzat, de 5 m. d'alçària, so-
 bre dau de formigó.  
 2 1,00 2,00  2,00 
 
7260200010    ut  LLUMENERA 39 W DE 24 LED'S NATH-SH                                
 Ut. Subministrament i col.locació de llumenera per exteriors, equipada amb làmpada de vapor de
 mercuri de 50 W.  
 2 1,00 2,00  2,00 
 
7020000020    m3  EXCAVACIó POU EN TERRES                                           
 M3. Excavació de pous en terres, a màquina.  
 Bases llumeneres 2 0,70 0,70 0,60 0,59  0,59 
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7250200060    ml  CONDUCTOR CU TETRAPOLAR 4X2.5 MM                                  
 Ml. Subministrament i col.locació de conductor de coure tetrapolar de 4x2.5 mm2., segons UNE VV
 0.6/1 KV.  
 1 67,50 67,50 
 1 8,00 8,00 
 1 5,00 5,00  80,50 
 
040400110     m3  EXC. RASES, T. FLUIXOS / MEC.                                    
 D'excavació de rases en terrenys fluixos, a màquina.  
 Carrer 1 67,50 0,30 0,60 12,15 
 1 8,00 0,30 0,60 1,44 
 1 5,00 0,30 0,60 0,90  14,49 
 
7030000030    m3  TERRAPLE RASES, TERRES OBRA                                       
 M3. Estesa i piconat de terres en rasa, procedents d'obra, a màquina, per capes de 25 cm. de gruix,
 i un grau de compactació de 95 % proctor normal  
 Carrer 1 67,50 0,30 0,60 12,15  14,04 
 
7030000050    m3  REBLERT RASES AMB SORRA                                           
 M3. Estesa i piconat de sorra en rasa, a màquina i per capes de 25 cm. de gruix.  
 Carrer 1 67,50 0,30 0,10 2,03 
 1 8,00 0,30 0,10 0,24 
 1 5,00 0,30 0,10 0,15  2,42 
 
410900120     ut  ESCANYACABLES PER CABLES/(TERRA)                                  
 D'escanyacables per fixació del cable de terra a ferralla  fonamentació.  
 4 1,00 4,00  4,00 
 
410900110     ut  PIQUETA DE COURE D'1,5M.                                          
 De piqueta de coure d'1,5 m., amb abraçadora.  
 3 1,00 3,00  3,00 
 
410900100     ml  CABLE DE COURE NU,35 MM2.(TERRA)                                  
 De cable de coure nu de 35 mm2. per circuits de terra.  
 Carrer 1 67,50 67,50 
 1 8,00 8,00 
 1 10,00 10,00  85,50 
 
E51           u   CONNEXIO A XARXA EXISTENT                                         
 1 1,00 1,00  1,00 
 
050800010     m3  FOR. FON. CORREG/POUS HM-20-B-20-I                                
 De formigó en massa a fonaments correguts i pous,  del tipus HM-20-B-20-I de ciment pòrtland.
  
 2 0,70 0,70 0,60 0,59  0,59 
 
E54           ut  CONNEXIO LLUMENERA A LA LINIA                                     
 2 2,00  2,00 
 
E55           ut  ARQUETA DE CONNEXIO AMB TAPA DE FOSSA 50 X50 CM                   
 2 2,00  2,00 
 
 
CAPITOL 16 VIALS  
                                                           
7130000010    m2  PANOT GRIS 20X20X4 A TRUC                                         
 M2. Subministrament i col.locació de panot de formigó gris de 20 x 20 x 4 cm., a truc i amb morter
 M-5a.  
 Carrer 1 1 67,50 1,50 101,25 
 1 15,30 1,50 22,95  124,20 
 
7150000130    ml  R IGOLA MORTER 20X20X8                                             
 Ml. Subministrament i col.locació de rigola de morter prefabricat de 20 x 20 x 8 cm., aferrada amb
 morter M-40 a, inclús llit de formigó.  
 Carrer 1 1 67,50 67,50  82,80 
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7160000020    ml  FORMIGó 22X30                                                     
 Ml. Subministrament i col.locació de gual de formigó prefabricat de 22 x 30 cm., aferrat amb morter
 M-40 a, inclús llit de formigó.  
 Carrer 1 1 4,00 4,00  4,00 
 
7120000030    m2  REG EMPRIMACIó 1.5 KG/M2                                          
 M2. Subministrament i col.locació de reg asfàltic d'emprimació d'1.5 Kg./m2.  
 Carrer 1 1 67,50 3,50 236,25 
 1 8,00 3,50 28,00 
 Esquena d'ase 1 3,00 7,00 21,00 
 1 13,00 1,00 13,00  298,25 
 
7120000040    m2  REG ADHERèNCIA 1 KG/M2                                            
 M2. Subministrament i col.locació de reg asfàltic d'adherència d'1 Kg./m2.  
 Carrer q 1 67,50 3,50 236,25 
 1 8,00 3,50 28,00 
 1 13,00 1,00 13,00 
 Esquena d'ase 1 3,00 7,00 21,00  298,25 
 
7120000060    t   D-12                                                              
 Tm. Subministrament, estesa i piconatge de mescla asfàltica en calent tipus D-12.  
 Carrer 1 1 67,50 3,50 0,05 11,81 
 1 8,00 3,50 0,05 1,40 
 1 13,00 1,00 0,05 0,65 
 Carrer 6 1 3,00 7,00 0,05 1,05  14,91 
 
7120000110    t   G-20                                                              
 Tm. Subministrament, estesa i piconatge de mescla asfàltica en calent tipus G-20.  
 Carrer 1 1 67,50 3,50 0,09 21,26 
 1 8,00 3,50 0,09 2,52 
 1 13,00 1,00 0,09 1,17 
 Esquena d'ase 1 3,00 7,00 0,09 1,89  26,84 
 
060100021     m2  PAVIMENT HM-20-B-20-I,10 cm,REGL                                  
 De paviment de formigó en massa, de ciment portland HM-20-B-20-I, de 10 cm. de gruix i amb aca-
 bat reglejat.  
 Carrer 1 1 67,50 3,50 236,25 
  1 8,00 3,50 28,00 
 1 13,00 1,00 13,00 
 Esquena d'ase 1 3,00 7,00 21,00  298,25 
 
7150000080    ml  VORADA FORMIGó 22X30                                              
 Ml. Subministrament i col.locació de vorada de formigó prefabricat de 22 x 30 cm., aferrada amb
  
 morter M-40 a , inclús llit de formigó.  
 carrer 1 1 67,50 67,50 
 1 15,30 15,30  82,80 
 
CAPITOL 17 SENYALITZACIO   
                                                   
7180000310    ml  SUPORT ACER GALV. 100X50X3 MM.                                    
 Ml. Subministrament i col.locació de suport regtangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm.  
 2 2,00  2,00 
 
7170000040    m2  MARQUES SUPERFICIALS                                              
 Marques superficials reflectants, segons especificacions del projecte.  
 Pas vianants 4 6,00 0,50 12,00 
 Continua stop 4 7,00 0,50 14,00  26,00 
 
7180000110    ut  NO REF. RECTANGULAR 60X60 GALV.                                   
 Ut. Subministrament i fixació de placa no reflectora rectangular d'acer galvanitzat de 40x60 cm. 
 Pas vianants 1 1,00 
 Carrer sense sortida 1 1,00  2,00 
 
040500110     m3  E XCAVACIO POUS T. FLUIXOS  / MEC                                  
 D'excavació de pous en terrenys fluixos, a màquina.  
 Senyals 2 0,50 0,50 0,60 0,30  0,30 
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050800011     m3  FOR. FON. CORREG/POUS HM-25-B-20-I                                
 De formigó en massa a fonaments correguts i pous,  del tipus HM-25-B-20-I de ciment pòrtland. 
 Base senyals 2 0,50 0,50 0,60 0,30  0,30 
 
 
 
 

SERGI MONTERDE RAMON 

 

 

 

      Arquitecte tècnic, nº col. 17003090 
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PRESSUPOST  
Urbanitzacio PAU 22 PUIGMAL 3   Carrer de l’Olivera  (Ajuntament de Castelló d’Empúries)  
 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 
CAPITOL 01 PRELIMINARS  
                                                      
E29      u  COMPROVACIO DE L'ESTAT DELS ELEMENTS DELS VIALS EXISTENTS I LA C   
 Inspeccio visula de l'estat dels serveis urbanistic existent i aixecament d'acta de l'estat abans d'ini-
 ciar els treballs  
 0,45 125,00 56,25 
 
E31          u   REPLANTEIG I COMPROVACIÓ PREVIA DE LES ZONES DE TREBALL           
 Marcatge prelimiar de les zones afectades per el projecte d'urbanització a l'interior de l'illa.  
 0,45 600,00 270,00 
 
E32          u   SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE LA SENYALITZACIO A LES ZONES D'OBRA  
 Subministre i col.locació del sistema de senyalització basic abans d'iniciar les obres  
 0,45 150,00 67,50 
 
040500070    m 3  EXCAVACIO POUS T. FLUIXOS  / A MA                                  
 D'excavació de pous en terrenys fluixos, a mà.  
 1,50 49,98 74,97 
 
 
 

TOTAL CAPITOL 01 PRELIMINARS  468,72 

CAPITOL 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES      
                                     
021400021    ml   ENDERROC CLAVEGUERA 30-60cm/COM                                   
 D'enderroc de clavegueres de secció de 3O a 6O cm. de diàmetre, amb  compressor.Inclou neteja i
 retirada de runes.  
 2,00 12,00 24,00 
 
E33          u   DESMUNTAGE DE COLUMNES I BACULS D'ENLLUMENAT VIARI                
 Desmuntage amb medis manuals de baculsi lluminaries del enllumenat viari existent. Cárrega sobre
 camió i transport a magatzem  
 1,00 37,07 37,07 
 
021200070    m 2  EXTRACCIO DE VORADA DE MORTER, PEDRA/COM.                         
 D'extracció de voradade lloses de pedra  o morter preses amb morter de ciment, amb compres-
 sor.Inclou neteja i retirada de runes.  
 11,00 11,25 123,75 
 
021200090    m 2  EXTRACCIO PAVIMENT ASFALTIC/COM.                                  
 D'extracció de paviments de macadam i capa asfàltica,amb compressor.Inclou neteja i retirada de ru-
 nes.  
 21,00 5,38 112,98 
 
010200070    m 3  CÀRREGA/TRANS. RUNES,CAMIO/MAQ.                                   
 De càrrega i transport de runes amb camió, carregat a màquina, amb un recorregut màxim de 20 km.
  
 5,46 12,46 68,03 
 
010200111    ut  TRANSPORT DE RUNES AMB CONT. 5M3                                  
 Recollida i transport a l'abocador controlat de runes amb contenidors de 5 m3, inclou la part proporcio- 
 nal de taxa de l'abocador.  
 1,00 104,26 104,26 
 
010200150    t    TAXA PER ABOCAMENT DE RUNES EN DIPÒSIT CONTROLAT                  
 Taxa per abocament en dipòsit controlat, de runes.  
 11,92 9,36 111,57 
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E333         ml  TALL AMB MAQUINA DE DISC DE PAVIMENT D'AGLOMERAT                  
 12,00 4,50 54,00  
 
 

TOTAL CAPITOL 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES 635,66 

CAPITOL 03 CONDICIONAMENT DEL TERRENY     
                                    
040100020    m 2  NETEJA I ESBROSSAMENT, A MAQUINA                                  
 De neteja i esbrossament del terreny, a màquina.  
 387,50 1,17 453,38 
 
040200020    m 3  EXTRACCIO TERRA VEGETAL/MAQUINA                                   
 D'extracció de capa de terra vegetal, a màquina.  
 39,25 3,52 138,16 
 
7060000010   m 3  TRANSPORT TERRES DINS OBRA                                        
 M3. Càrrega i transport de terres amb camió, dins l'obra.  
 78,00 6,85 534,30 
  
 
 

TOTAL CAPITOL 03 CONDICIONAMENT DEL TERRENY 1.125,84 

CAPITOL 04 EXCAVACIONS GENERALS CAIXES VIALS            
                     
7030000010   m 3  TERRAPLE CEL OBERT, TERRES OBRA                                   
 M3. Estesa i piconat de terres a cel obert, procedents d'obra, a màquina, per capes de 25 cm. de
 gruix, i un grau de compactació del 95 % proctor normal.  
 135,80 8,28 1.124,42 
  
 
 

TOTAL CAPITOL 04 EXCAVACIONS GENERALS CAIXES VIALS 1.124,42 

CAPITOL 05 REPLENS I COMPACTATS BASE    
                                      
E16          m2  RESPÁS I COMPACTACIÓ D'ESPLANADA AMB MEDIS MECANICS AMB UN GRAU 
 Respás i compactació d'esplanada amb medis mecanics amb un grau de compactacio del 95%
  
 781,00 1,18 921,58 
 
7070000020   m 3  UBBASE TOT-U, CAPES 25 CM.                                       
 M3. Estesa i piconat de tot-u a cel obert, a màquina, per capes de 25 cm. de gruix, i un grau de
 compactació del 95 % del proctor modificat.  
 136,68 31,94 4.365,56 
  
 
 

TOTAL CAPITOL 05 REPLENS I COMPACTATS BASE 5.287,14 

CAPITOL 07 TANCAMENTS D'OBRA  
                                                
7310000010   m l  REIXAT MALLA GALVANITZADA 1.80 M                                  
 Ml. Subministrament i col.locació de reixat de malla d'acer galvanitzat d'1.80 m. d'alçària, sobre 
 daus de formigó.  
 17,50 94,26 1.649,55 
  
 
 

TOTAL CAPITOL 07 TANCAMENTS D'OBRA 1.649,55 

CAPITOL 08 XARXA DE CLAVEGUERAM     
                                          
7220000410   u t  ARQUETA 80X50X80                                                  
 Ut. Construcció d'arqueta de pas o registre de 60x60x100 cm. amb maó perforat de 10x14x29 cm.
 aferrat amb morter M-5a, amb acabament intrior lliscat, sobre base de formigó, inclús marc i tapa de
 fosa.  
 1,00 298,60 298,60 
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7020000010   m 3  EXCAVACIó RASA EN TERRES                                          
 M3. Excavació de rases en terres, a màquina. 
 64,94 8,33 540,95 
 
7020000020   m 3  EXCAVACIó POU EN TERRES                                           
 M3. Excavació de pous en terres, a màquina.  
 6,75 10,11 68,24 
 
7030000030   m 3  TERRAPLE RASES, TERRES OBRA                                       
 M3. Estesa i piconat de terres en rasa, procedents d'obra, a màquina, per capes de 25 cm. de gruix, 
 i un grau de compactació de 95 % proctor normal  
 40,08 5,82 233,27 
 
7030000050   m 3  REBLERT RASES AMB SORRA                                           
 M3. Estesa i piconat de sorra en rasa, a màquina i per capes de 25 cm. de gruix.  
 18,88 39,57 747,08 
 
360300330    u t  POU REGISTRE PREFABRICAT D/ 90CM                                  
 De pou de registre prefabricat de formigó, de 90 cm. de diàmetre  (m.i.) 1 d'un metre d'alçada.
  
 4,00 380,39 1.521,56 
 
E35          u    CONEXIÓ A XARXA EXISTENT                                          
 Treballs necesaris per aconectar la nova xarxa a la existent en el punt que indiqui la companyia.
  
 0,50 450,00 225,00 
  
 
 

TOTAL CAPITOL 08 XARXA DE CLAVEGUERAM 3.634,70 

CAPITOL 13 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC    
                                      
7260100010   u t  COLUMNA RECTA GALVANITZAT 6 M                                     
 Ut. Subministrament i col.locació de columna troncocònica d'acer galvanitzat, de 5 m. d'alçària, so-
 bre dau de formigó.  
 2,00 445,06 890,12 
 
7260200010   u t  LLUMENERA 39 W DE 24 LED'S NATH-SH                                
 Ut. Subministrament i col.locació de llumenera per exteriors, equipada amb làmpada de vapor de
 mercuri de 50 W.  
 2,00 386,81 773,62 
 
 
7020000020   m 3  EXCAVACIó POU EN TERRES                                           
 M3. Excavació de pous en terres, a màquina.  
 0,59 10,11 5,96 
 
7250200060   m l  CONDUCTOR CU TETRAPOLAR 4X2.5 MM                                  
 Ml. Subministrament i col.locació de conductor de coure tetrapolar de 4x2.5 mm2., segons UNE VV
 0.6/1 KV.  
 80,50 5,76 463,68 
 
040400110    m 3  EXC. RASES, T. FLUIXOS  /  MEC.                                    
 D'excavació de rases en terrenys fluixos, a màquina.  
 14,49 9,63 139,54 
 
7030000030   m 3  T ERRAPLE RASES, TERRES OBRA                                       
 M3. Estesa i piconat de terres en rasa, procedents d'obra, a màquina, per capes de 25 cm. de gruix,
 i un grau de compactació de 95 % proctor normal  
 14,04 5,82 81,71 
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7030000050   m 3  REBLERT RASES AMB SORRA                    
               M3. Estesa i piconat de sorra en rasa, a màquina i per capes de 25 cm. de gruix. 
 2,42 39,57 95,76 
 
410900120    u t  ESCANYACABLES PER CABLES/(TERRA)                                  
 D'escanyacables per fixació del cable de terra a ferralla  fonamentació.  
 4,00 4,76 19,04 
 
410900110    u t  PIQUETA DE COURE D'1,5M.                                          
 De piqueta de coure d'1,5 m., amb abraçadora.  
 3,00 18,02 54,06 
 
410900100    m l  CABLE DE COURE NU,35 MM2.(TERRA)                                  
 De cable de coure nu de 35 mm2. per circuits de terra.  
 85,50 11,31 967,01 
 
E51          u    CONNEXIO A XARXA EXISTENT                                         
 1,00 250,00 250,00 
 
050800010    m 3  FOR. FON. CORREG/POUS HM-20-B-20-I                                
 De formigó en massa a fonaments correguts i pous,  del tipus HM-20-B-20-I de ciment pòrtland.
  
 0,59 113,54 66,99 
 
E54          u t  CONNEXIO LLUMENERA A LA LINIA                                     
 2,00 13,52 27,04 
 
E55          u t  ARQUETA DE CONNEXIO AMB TAPA DE FOSSA 50 X50 CM                   
 2,00 201,69 403,38 
  
 
 

TOTAL CAPITOL 13 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC 4.237,91 

CAPITOL 16 VIALS  
                                                            
7130000010   m 2  PANOT GRIS 20X20X4 A TRUC                                         
 M2. Subministrament i col.locació de panot de formigó gris de 20 x 20 x 4 cm., a truc i amb morter
 M-5a.  
 124,20 40,15 4.986,63 
 
7150000130   m l  RIGOLA MORTER 20X20X8                                             
 Ml. Subministrament i col.locació de rigola de morter prefabricat de 20 x 20 x 8 cm., aferrada amb
 morter M-40 a, inclús llit de formigó.  
 82,80 26,76 2.215,73 
 
7160000020   m l  FORMIGó 22X30                                                     
 Ml. Subministrament i col.locació de gual de formigó prefabricat de 22 x 30 cm., aferrat amb morter
 M-40 a, inclús llit de formigó.  
 4,00 43,92 175,68 
 
7120000030   m 2  REG EMPRIMACIó 1.5 KG/M2                                          
 M2. Subministrament i col.locació de reg asfàltic d'emprimació d'1.5 Kg./m2.  
 298,25 0,96 286,32 
 
7120000040    m2  REG ADHERèNCIA 1 KG/M2                                            
  M2. Subministrament i col.locació de reg asfàltic d'adherència d'1 Kg./m2.  
 298,25 0,82 244,57 
 
7120000060     t    D-12                                                              
    Tm. Subministrament, estesa i piconatge de mescla asfàltica en calent tipus D-12.  
 14,91 60,26 898,48 
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7120000110    t   G-20                                                              
 Tm. Subministrament, estesa i piconatge de mescla asfàltica en calent tipus G-20.  
 26,84 55,70 1.494,99 
 
060100021     m2  PAVIMENT HM-20-B-20-I,10 cm,REGL                                  
 De paviment de formigó en massa, de ciment portland HM-20-B-20-I, de 10 cm. de gruix i amb aca- 
 bat reglejat.  
 298,25 17,76 5.296,92 
 
7150000080    ml  VORADA FORMIGó 22X30                                              
 Ml. Subministrament i col.locació de vorada de formigó prefabricat de 22 x 30 cm., aferrada amb
 morter M-40 a , inclús llit de formigó.  
 82,80 43,92 3.636,58 
  
 
 

TOTAL CAPITOL 16 VIALS 19.235,90 

CAPITOL 17 SENYALITZACIO  
                                                    
7180000310    ml  SUPORT ACER GALV. 100X50X3 MM.                                    
 Ml. Subministrament i col.locació de suport regtangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm.
  
 2,00 79,32 158,64 
 
7170000040    m2  MARQUES SUPERFICIALS                                              
 Marques superficials reflectants, segons especificacions del projecte.  
 26,00 13,28 345,28 
 
7180000110    ut  NO REF. RECTANGULAR 60X60 GALV.                                   
 Ut. Subministrament i fixació de placa no reflectora rectangular d'acer galvanitzat de 40x60 cm.
  
 2,00 88,04 176,08 
 
040500110     m3  EXCAVACIO POUS T. FLUIXOS  /  MEC                                  
 D'excavació de pous en terrenys fluixos, a màquina.  
 0,30 11,40 3,42 
 
050800011     m3  FOR. FON. CORREG/POUS HM-25-B-20-I                                
 De formigó en massa a fonaments correguts i pous,  del tipus HM-25-B-20-I de ciment pòrtland.
  
 0,30 116,41 34,92 
 
 
 

TOTAL CAPITOL 17 SENYALITZACIO  718,34 

  
 TOTAL 38.118,18 
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RESUM DE PRESSUPOST  
Urbanitzacio  PAU 22  Carrer de l’Olivera  (Ajuntament de Castelló d’Empúries)  
CAPITOL RESUM EUROS %  
 
 
01 PRELIMINARS ..........................................................................................................................  468,72 1,23 
02 ENDERROCS I DESMUNTATGES ...........................................................................................  635,66 1,67 
03 CONDICIONAMENT DEL TERRENY ........................................................................................  1.125,84 2,95 
04 EXCAVACIONS GENERALS CAIXES VIALS...........................................................................  1.124,42 2,95 
05 REPLENS I COMPACTATS BASE ...........................................................................................  5.287,14 13,87 
07 TANCAMENTS D'OBRA ...........................................................................................................  1.649,55 4,33 
08 XARXA DE CLAVEGUERAM ...................................................................................................  3.634,70 9,54 
13 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC ...........................................................................................  4.237,91 11,12 
16 VIALS ........................................................................................................................................  19.235,90 50,46 
17 SENYALITZACIO ......................................................................................................................  718,34 1,88 
  __________________  
 PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 38.118,18 
 13,00 % Despeses Generals ..............  4.955,36 
 6,00 % Benefici industrial .................  2.287,09 
  ________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 7.242,45 
 Honoraris Projecte i ESST ....................................................................  2.322,64 
  ________________________________  
 SUMA 2.322,64 
  __________________  
 PRESSUPOST D' EXECUCIÓ PER CONTRACTA 47.683,27 
  __________________  
 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 47.683,27 
 (QUARANTA-SET MIL SIS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS)  

 Castelló d’Empúries, a 19 de maig de 2017 

  
 El promotor                                                 La dirección facultativa                                 
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RESUM DE PRESSUPOST  
Urbanitzacio PAU 22  PUIGMAL 3  C. DEL Pi i carrer de l’Olivera          
CAPITOL RESUM EUROS %  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ___________________________________________________________________________________________  

01 AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES  PEM ............................................................................................  38.118,18  
02 PROMOCIONS 122   SL.   PEM .........................................................................................................................  69.325,95  
 _______________________  
 PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL TOTAL 107.444,13 
  

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de CENT-SET MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS  

 Castelló d’Empúries, a 19 de maig de 2017.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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ESTUDI DE BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
1 – MEMÒRIA 
 
 
1.01 – DADES GENERALS  DE L’OBRA 
 
1.01.01 - Identificació de l’obra 
 
Obra  
 
Obres de vialitat interior d’una Illa del Pau 22 PUIGMAL 3  a Empuriabrava – Castelló d’Empuries 
  
Adreça  
 
Illa entre el carrer del Pi i el carrer de l’Olivera 
Castello d’Empuries    17487 
(Alt Empordà)  Girona  
 
Propietat 
 
PROMOCIONS 122  SL. 
NIF B17510132 
Carrer POMPEU FABRA 5  2on  3a 
Figueres   17600  
Girona 
 
Autor de l'estudi basic de seguretat i salut  
 
SERGI MONTERDE RAMON 
DNI 38478745 K 
Arquitecte Tècnic, Tècnic superior en prevenció de Riscos 
Col·legiat 17003090 
Carrer  La Jonquera  93   2on  1a  
Figueres  17600 
Girona 
 
1.01.02 Descripció  de l'obra 
   
Obres d’urbanització bàsica i complementaria d’un carrer de nova creació en una illa afectada per el PAU 22 PUIGMAL 3 i la part 
corresponent a la parcel.la amb numero de referencia cadastral 8388911EG0788N0001EJ de propietat municipal. 
 
Superficies afectades. 
 
Superfície vorera PAU 22             101,47  M2 
Superfície  afectada per les obres en els vials PAU 22          545,75  M2 
Superfície  afectada per les obres en els vials part afectada solar ajuntament     545,75  M2 
 
Total superficie de l’ambit d’actuació       1.192,97  M2 
 
1.01.03  Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació. 
 
Emergències       Tel  112  (Seguretat, bombers, mediques) 
 
Emergències mediques situació:   Centre d’Assistència Primària de Roses 
      Ctra. Mas Oliva 23  
      17480  Roses  Tel 972 15 38 10 – 972 15 37 59 
      Hospital de Figueres C. Ronda Rector Arolas s/n  
      17600  Figueres  Tel. 972 50 14 00 
 
1.01.04  Pressupost d’execució material del projecte 
 
Pressupost d’execució Material del projecte d’urbanització    127.858,00  € 
        
 
01.02 - TIPOLOGIA DELS TREBALLS DEL PROJECTE OBJECTE D’AQUEST ESTUDI BASIC DE SEGURETAT ISALUT 
 
- Rebaixos i terraplens 
- Excavació de rases i pous 
- Transport de terres 
- Compactat de terres. 
- Estesa de tub de clavegueram 
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- Formació de pous de clavegueram 
- Estesa de linies elèctriques dins de la rasa 
- Estesa de telefonia dins de la rasa 
- Estesa de d’enllumenat públic dins de la rasa 
- Estesa de conduccions i canalitzacions d’aigua potable dins de la rasa 
- Estesa de paviment continus d’aglomerat 
- Col·locació de paviments de panot hidràulic 
- Col·locació de vorades i guals 
- Col·locació de tapes de pous de registre i embornals. 
- Col·locació d’elements d’enllumenat públic 
- Col·locació de senyalització i mobiliari urbà 
 
1.03 - DOCUMENTACIÓ BÀSICA PER L'ELABORACIÓ DE L' E.B.S. i S.T. 
El present Estudi de Basic de Seguretat i Salut a les Obres de d’Urbanització s'ha redactat seguit les característiques dels 
processos de construcció  necessaris per poder executar totes les partides d'obra definides en l’Estat d’Amidaments d’aquest 
projecte.  
 
1.04 - TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES  - PLANING  
El termini previst per l'execució de totes les partides d'obra previstes dins del projecte  es de 150 dies. 
 
1.05 - PERSONAL I MAQUINARIA PREVISTA EN  CONSTRUCCIÓ D'OBRA  I SUBCONTRACTES 
El personal previst de coincidència simultània en el decurs de les feines de construcció es de una colla base per les feines generals 
de formada per 5 persones. Mes la simultaneïtat d’equips de dos o tres persones de subcontractes de serveis de maquinaria 
d’excavacions i moviment de terres. Cal reservar la possibilitat de subcontractes e personal especialitzat en instal·lacions 
vinculades a les companyies de serveis. 
Retroexcavadora amb martell trencador, Pala carregadora petita sobre pneumàtics, Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics 
Pala carregadora mitjana sobre erugues, Retroexcavadora petita, Retroexcavadora mitjana, Moto anivelladora petita, Corró 
vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t, Picó vibrant dúplex de 1300 kg, Picó vibrant amb placa de 30x33 cm, Camió per a transport, 
Camió cisterna, Camió grua, Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim, Dúmper, amb mecanisme hidràulic, Camió amb bomba 
de formigonar,  Formigonera de 250 l Estenedora per a paviments de formigó, Remolinador mecànic,  Regle vibratori, maquinaria 
extenedora d’aglomerat asfàltic. 

1.05.01  Instal·lacions provisionals d’obra 
 
1.05.01.01  Instal·lació elèctrica provisional d'obra  
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexió des de la línia 
subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient 
subministrament a tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a 
resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable 
de coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 
l’instal·lador. Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:  

Connexió de servei 
Quadre general 
Quadres secundaris 
Connexions per aparells 
 
1.05.01.02  Instal·lació de sanejament  
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals d’obra que 
produeixin abocaments d’aigües brutes. Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.  
 
1.05.01.03  Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis  
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà 
tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, 
gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.  
 
1.05.01.04  Serveis de salubritat i confort del personal  
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 
24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DESEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.  
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran 
alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.  
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit: 
  
Serveis higiènics  
Lavabos. Com a mínim un per a cada 10 persones. Cabines higièniques S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m

2
 x 2,3 m d’altura, 

dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones Local de dutxes Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de 
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dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m
2

 
 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.  

Vestuaris  
Superfície aconsellable 2 m

2

  
 per treballador contractat. 

Menjador  
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m

2 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 
comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb 
tapa) per a dipositar les escombraries.  

per treballador que mengi a l’obra.  

 
Local de descans  
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és recomanable que s’estableixi 
un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis.  
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m

2 

 
per usuari habitual.  

Local d'assistència a accidentats  
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, s’establirà un recinte destinat 
exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de:  
 Una farmaciola,  una llitera,  una font d’aigua potable.  
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de treball.  
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, 
caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista 
el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.  
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà 
ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà 
d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, 
benes elàstiques compressives auto adherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, 
pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de 
guants esterilitzats i torniquet.  
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat.  
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància 
de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.  
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:  
Desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils,  cotó hidròfil,  benes,  esparadrap,  apòsits adhesius,  estisores,  pinces,  
guants d’un sol ús.  
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material utilitzat o caducat.  
 
Zones d'apilament. Magatzems  
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, segons una adequada 
planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.  
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels materials apilats, 
hauran estat previstos en la planificació dels treballs.  
Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.  
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als principis de 
manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb 
mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.  
 
Tractament de residus 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, 
i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció 
de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 
projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.  
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge 
més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció.  
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.  
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin o hagin 
pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per 
ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.  
 
15.01.05 - Condicions de l'entorn  
Ocupació del tancament de l’obra  
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, 
etc.  
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser necessari distingir 
entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i 
vianants o l’accés a edificis i guals.  
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà 
clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols 
per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.  
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Situació de casetes i contenidors  
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. Si per les especials característiques de l’obra 
no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les 
àrees previstes per aquest fi.  
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat 
“Àmbit d’ocupació de la via pública”.  
 
Serveis afectats  
Serveis afectats subministrament d'aigua potable i clavegueram.  
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, cables, canonades, 
conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no 
garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve 
obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de 
seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent.  
 
Senyalització i abalisament  
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció per part dels 
treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes 
per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la 
Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la 
possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels 
treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.  
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan és 
l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades 
de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza  
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos 
existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:  
Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.  
Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o 
evacuació. Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, 
emergència o primers auxilis.  
Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.  
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de protecció 
col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los 
suficientment.  
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut 
en el treball.  
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:  
Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.  
Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que 
aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.  
El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells de senyalització.  
Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.  
Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà 
una senyalització d’advertència.  
La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en 
compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar.  
 
Condicions d'accés i afectacions de la via pública  
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els 
circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions 
que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es 
tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre 
la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.  
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les 
distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, 
etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.  
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles provocades per 
les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui.  
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ 
EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 
l’Autoritat que correspongui.  
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.  
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i protecció que 
corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.  
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats.  
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
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Normes de Policia  
Control d’accessos  
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el 
contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control 
d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.  
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de 
garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin 
senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos. 
 
Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra  
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres circumstàncies que així 
ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’ 
intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular.  
 
Àmbit d'ocupació de la via pública  
Ocupació del tancament de l’obra  
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, 
etc.  
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà 
clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols 
per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.  
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants no serà inferior a un 
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.  
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) 
de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 
de vianants.  
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es 
permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 
cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es 
col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. 
Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un 
metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb 
tanques l’àmbit del pas de vianants.  
 
Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic  
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment després d’haver 
efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.  
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).  
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. A 
tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a 
mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.  
 
Enllumenat i abalisament lluminós  
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic.  
S’utilitzarà pintura i material reflectant o foto luminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als elements 
d’abalisament.  
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux).  
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements reflectants a totes les 
potes en tot el seu perímetre exterior.  
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament 
lluminós en tot el seu perímetre.  
 
Abalisament i defensa  
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de 
carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa: o) En la delimitació de la vora del carril de 
circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. p)  
En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals per a vianants.  Per 
impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o 
disminució del número de carrils. En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle 
de les obres.  
En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova ordenació de la 

circulació,diferent de la que hi havia abans de les obres.  
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, 
etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament 
o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 
per l’existència de desnivells, etc..,).  
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.  
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.  
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1.06 - OBJECTIUS D'AQUEST ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A L’OBRA 
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut a la Construcció es realitza per tal de donar compliment al Reial Decret del Ministeri de 
la Presidència R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre del 1.997 publicat al BOE nº 256 de 25/10/97 en que s'estableix l'adopció de les 
mesures adients per tal de aconseguir la màxima prevenció de riscos laborals  
i col·lectius i delimitar les garanties i responsabilitats necessàries per establir un adequat nivell de protecció dels operaris davant 
dels riscos derivats de les condicions de treball a l'obra. 
En base a l'article 7 i en aplicació de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar el Pla de Seguretat i Salut en 
el treball, en el que s'analitzin, estudiïn i complementin les premisses del present E.S.S. a l'obra. 
Aquest Pla haurà de ser aprovat abans de l'inici de les obres pel Coordinador de Seguretat i Salut , o quan no n'hi hagi per la 
direcció facultativa. Els contractistes i subcontractistes han de garantir que els treballadors rebin la informació adequada sobre les 
mesures de protecció 
Abans del començament dels treballs hi haurà a l'obra i permanentment, el Llibre d'Incidències  i es comunicarà  l'inici de les feines 
al Departament de Treball. 
El Coordinador de Seguretat i Salut o la direcció Facultativa poden demanar l'aturada immediata de les obres en cas d'apreciar-hi 
un risc imminent. 
Els contractistes no quedaran eximits de  les seves responsabilitats, en ordre de atribucions de Coordinador, Direcció Facultativa i 
Promotor. 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició expressa del 
coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i 
Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, 
amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.  
 
1.07 - FASES DE L'OBRA D'ESPECIAL ATENCIÓ 
Dins dels treballs a realitzar per la construcció de l'edificació objecte d'aquest E.B.S. i S. sense minimitzar cap altre de les feines no 
citades explícitament en aquest apartat cal posar especial atenció en aquelles en que pel seu volum, circumstàncies implícites de 
major sinistralitat o un risc propi mes elevat  mereixen una prudència i prevenció major ,en els riscos mes habitual com caigudes, 
talls, cremades cops..., La descripció de les principals fases i les partides afectades en les que es fa la descripció a continuació es 
una referència bàsica, els riscos i els sistemes de prevenció concrets, s'analitzaran en  la descripció acurada i particular inclosa  en 
l'apartat corresponent d'aquesta memòria. 
 
1.07.01 - Ram de paleteria 
- Rebaixos terraplens i excavacions 
- Rases i pous per instal·lacions. 
- Estesa i col·locació de materials per els serveis. 
- Paraments verticals de tancaments i divisòries amb obra de peces ceràmiques. 
- Sanejament 
- Paviments exteriors continus i per peces 
 
1.07.02 -  Subcontractes a industrials 
- Instal·lacions elèctriques, enllumenat  i comunicació 
- Instal·lacions d'aigua  
- Instal·lacions de sanejament. 
 
1.08 - MAQUINÀRIA PESADA I  MANUAL  NECESSÀRIA A L'OBRA.  
 
1.08.01 - Maquinària per excavació i transport 
Retroexcavadora giratòria, retroexcavadora, camió, petita grua sobre camió, muntacàrregues elèctric, cistella elevadora. 
 
1.08.02 - Maquinària per elaboració de morter 
Formigonera elèctrica o de gasolina d'obra. 
 
1.08.03 - Maquinària individual 
Martell trencador elèctric, Vibrador d'agulla, serra de taula, amoladora de disc, trepant elèctric, pistola clavadora, talladora de pedra 
o ceràmica. 
   
1.09 - MEDIS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I INDIVIDUAL 
 
1.09.01 - Medis auxiliars per proteccions col·lectives 
Bastides metàl·liques tubulars, escales de ma, cavallets, baranes,tanques, xarxes. 
 
1.09.02 -  Elements de protecció i salut d'ús personal 
Cap 
Casc de seguretat homologat. 
Proteccions auditives, respiratòries, i ulleres. 
Cos 
Roba de treball adequada de material i talla. 
Cinturons de seguretat i antivibrador 
Vestit d’aigua (impermeable)  
Extremitats superiors 
Guants de goma, cuiro-lona, antitall, dielèctrics. 
Extremitats inferiors 
Botes de seguretat antipunxades i puntera reforçada 
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Botes de goma  
 
1.09.03 -  Mesures de protecció a tercers 
Tancament i senyalització de la zona de treball, Organització del sistema de circulació de vehicles en cas de tall o restricció de la 
circulació al voltant de l'obra, immobilització fiable dels camions durant les feines de càrrega, protecció contra caigudes de material 
de l'obra als vianants, tancament i senyalització de l'obra, proteccions de vuits en treballs en altura, baranes i proteccions de forats, 
protecció en quadres d'instal·lacions elèctriques, etc. 
 
1.10 - INSTAL·LACIÓ MÍNIMA PER SERVEIS HIGIÈNICS I COMPLEMENTARIS 
Instal·lacions higièniques mínimes d'obra formades per : 
1 - Cambra higiènica formada per    1- Wc  
     1- Lavabo 
     1- Plat de dutxa 
2 - S’habilitarà a l'obra un recinte cobert i tancat en que s'hi pugui instal·lar una taquilla per operari, una farmaciola amb l'equip 
bàsic, i que es pugui usar com a vestuari i com a menjador. 
 
1.11 - CONDICIONS MÍNIMES  DE CONFORT I SEGURETAT DE LES FEINES 
 
1.11.01 - Condicions mínimes d’il·luminació 
 
Passos i accessos 20 lux 
Operacions especifiques 50 lux 
Acabats 100 lux 
Escales 100 lux 
Fusteria i instal·lacions 200 lux 
 
1.11.02 - Ventilació i sorolls 
 
Ventilació  
(per treballador) 

                 50 m3/h 

Protecció del soroll (obligatòria)              => a 50 db 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció 
dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:  
-Supressió del risc en origen.  
-Aïllament de la part sonora.  
-Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.  
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, 
de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives . 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:  
Rinitis  Asma bronquial  Bronquitis destructiva  Bronquitis crònica  Emfisemes pulmonars  Pneumoconiosis  Asbestosis (asbest – 
fibrociment - amiant)  Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)  Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)  
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició.  
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O

2

 

) que és el component que ho fa especialment 
nociu, com a causant de la pneumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un 
Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat 
per empreses especialitzades.  

1.11.03 - Proteccions individuals i col·lectives. 
Sempre obligatòries. 
1.11.03.01 Protecció col·lectiva (spc)  
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt 
d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de 
major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora 
de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el 
que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).  
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el 
seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.  
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà 
les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES  
 
1.11.03.02 - Condicions dels equips de protecció individual (epi)  
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces de 
treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències 
derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l’EPI.  
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el 
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seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.  
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat 
als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.  
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el 
corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.  
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel 
constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les 
respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el 
compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.  
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir el 
subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència.  
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de 
facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que 
contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES  
 
1.11.04 – Neteja i primers auxilis 
L’obra es mantindrà neta i en bones condicions, evacuació de runes i restes de rebuig de les diverses feines en el procés constant 
de la construcció, en especial les zones que afectin llocs de treball i passos i accessos. 
Els materials obligatoris de primers auxilis es mantindran en lloc accessible i ben identificats en la quantitat i composició mínima 
establerta per a la farmaciola d'obra. Així com les indicacions de l'itinerari a seguir en cas d'evacuació cap al centre d’assistència 
assignat a l'obra. 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la 
materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:  
-Retirada dels objectes i coses innecessàries.  
-Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.  
-Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de manutenció intern 
d’obra.  
-Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d’evacuació de residus.  
-Neteja de claus i restes de material d’encofrat.  
-Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació suficient.  
-Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals.  
-Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.  
-Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.  
-Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.  
-Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs  
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a 
l’operació realitzada.  
 
 
1.12 – FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 
El personal de l’empresa contractista serà informat, abans de l’inici de l’obra, dels mètodes de treball i els riscs que podrien 
comportar, juntament amb les mesures de seguretat que s’han d’utilitzar en compliment de l’article 18 de la LPRL 31/95. 
 
 
1.13 – ANÀLISI DE DETECCIÓ DE RISC I MESURES PREVENTIVES 
** Nota prèvia :  
L’enumeració i avaluació de la possibilitat de riscos en el transcurs dels treballs de construcció necessaris per a dur a terme totes 
les partides d’aquest projecte es fa de manera extensiva davant la possibilitat de que fossin  necessàries les prevencions en 
partides originalment no previstes i que poguessin sorgir en el transcurs de l’obra. 
 
1.13.02 – Verificacions i treballs previs 
En aquest primer apartat es fa referència d'una sèrie de treballs previs a l’inici de l’obra, com: serveis afectats i instal·lacions 
auxiliars per l’inici de l’obra, tan d’higiene i benestar del treballadors (vestuaris, menjadors, etc...) com de prevenció de zones de 
treball (lloc de ferralla, etc...), que donada la seva ambigüitat, es descriuen en una sèrie de mesures de seguretat de caràcter 
general. 
 
1.13.02.01 - Instal·lacions alienes a l’obra 
Cal entendre per tals aquelles que existeixen prèviament a l’inici de l’obra: 
A – Instal·lacions elèctriques aèries d’AT 
B – Instal·lacions elèctriques aèries de BT 
C – Instal·lacions elèctriques subterrànies. 
D – Instal·lacions de gas. 
E – Instal·lacions d’aigua i de sanejament. 
 
A – Instal·lacions elèctriques aèries d’AT 
Com a norma general independent de la tensió que portin, cal tenir en compte una distància de 5 m. Com a mínim respecte a 
sostres, aparells elevadors, etc... 
Cas que aquesta distància no es pugui assolir, i d’acord amb la companyia elèctrica, caldrà col·locar pantalles rígides de material 
aïllant ajustant-se a les normes de la companyia pel que fa a procediments de desconnexió elèctrica. 
Quan hi hagi maquinària mòbil als seus entorns, cal que la distància mínima sigui de 5 m., ampliable en el cas de grues, degut a les 
oscil·lacions d’aquestes per l’efecte del vent o bé pel seu propi moviment de gir. 
En el cas de línies sobre carreteres cal que sigui d’un mínim de 7 m. (en projecció vertical). 
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En el cas de trànsit de maquinària de molta alçada, tan si és pel seu braç, com per la torre, i quan no sigui possible l’elevació ni el 
canvi d’emplaçament de la línia, caldrà posar obstacles que impedeixin el pas o bé que limitin l’alçada màxima de la seguretat de 
pas. 
 
B – Instal·lacions elèctriques aèries de BT 
En el cas de línies aèries de BT, si els conductors són pelats, les distàncies poden variar entre 1 m. i 3 m. Això no obstant, cal tenir 
en compte les feines a efectuar al seu voltant, per tal d'avaluar-ne no només la distància sinó també les mesures preventives a 
adoptar. 
En feines d’edificacions de cobertes, sostres o bastides, si els conductors són pelats i es fan servir estris o elements allargats, 
d’acord amb la companyia elèctrica (i en el cas que no hagi pogut variar l’emplaçament de la línia) cal protegir els conductors o bé 
folrant-los o bé interposant-hi un obstacle que garanteixi l’impossibilitat del contacte. 
A la resta del casos, entre la mà estesa en direcció a la línia i aquesta caldrà que hi hagi una distància mínima d’1 m. 
Cas que hi hagi maquinària als voltants, la distància aconsellable és de 3 m. 
En el cas de línies sobre carreteres cal que sigui d’un mínim de 6 m. (en projecció vertical) 
Aquest punt també és vàlid per camins d’obra. En el cas de trànsit de molta alçada, tant si és pel seu braç, com per la torre, i quan 
no siguin possibles l’elevació ni el canvi de l’emplaçament de la línia, caldrà posar obstacles que impedeixin el pas o bé limitin 
l’alçada màxima de la seguretat de pas. 
 
C – Instal·lacions elèctriques subterrànies 
En el cas de línies elèctriques subterrànies, és condició fonamental que la companyia subministradora indiqui clarament el 
recorregut i la profunditat. En el cas que no existeixin línies cal tenir una garantia total donada per la companyia de 
subministrament. 
Un cop localitzada la línia, cal assenyalar-la de manera adient i fer els treballs d’aproximació amb la màxima precaució. Caldrà 
parar els treballs a una distància d’1,5 m. o 2 m. del traçat suposat, fins que no hi hagi la garantia corresponent i per escrit per part 
de la companyia propietària de la línia, indicant que no hi ha tensió. 
 
Mesures preventives 
- Respectar la distància de seguretat. 
- Realitzar tant les feines d’aproximació com les de protecció o recobriment de conductors seguint les normes de seguretat 
subministrades per la companyia elèctrica, prèvia comprovació de desconnexió i mesures de seguretat que se’n deriven. 
- En cas que una màquina faci contacte amb uns línia, tant si és aèria com subterrània, cal adoptar les mesures següents: 

1- El maquinista no ha d’abandonar el lloc de conducció (ja que no hi corre perill d’electrocució) 
2 - Acotar la zona per impedir-hi l’accés a persones o altres màquines. 
3 - Provar d’enretirar la maquina fora de la zona perillosa. 
4 - El maquinista no ha de baixar fins que la màquina estigui fora del radi d’acció energitzat. 
5 - En el cas que sigui impossible moure la màquina, el conductor ha de saltar al més lluny possible (no ha de tocar el terra 
i la màquina al mateix temps, ja que quedaria electrocutat). 

 
D – Instal·lacions de gas 
Podem considerar molt semblant el procediment per a les conduccions de gas: 
 
Mesures preventives 
- Sol·licitar informació a la companyia subministradora sobre l’existència d’alguna conducció en la zona de l’obra; en cas afirmatiu, 
que ens subministrin informació per escrit del traçat, amb indicació de la fondària, per a senyalitzar-la de manera adequada. 
- L’aproximació a la conducció esmentada es pot efectuar amb mitjans mecànics fins a 1.5 m. En no tenir garantia de la situació 
exacta en el lloc indicat, cal que el treball sigui fet a mà a partir d’aquest punt fins que es localitzi visualment. A partir d'aquest 
moment cal prendre les mesures de seguretat adequades al cas: revisions de la canonada per localitzar-li possibles esquerdes o 
fuites i acotament d’una zona de seguretat no accessible a màquines o a operaris. 
 
E – Instal·lacions d’aigua i sanejament 
En el cas de canonades d’aigua o de sanejament, cal indicar el mateix que a l’apartat anterior, i que encara que aquí no hi hagi els 
riscs afegits d’una possible electrocució o incendi, si que poden donar-se els d’intoxicació per emanacions. 
 
Mesures preventives 
Cal extremar les precaucions en el cas d’obertures de pous morts en els quals pugui haver-hi emanacions de metà. Mai un home 
sol no hi ha de fer operacions d’observacions o de neteja, cal establir un sistema de subjecció permanent i de vigilància dels 
treballs. Si es fan servir llums, han de ser estancs i de seguretat a BT. En el cas que hi hagi la certesa d’emanacions cal fer servir 
equips adequats de subministrament d’aire, autònoms o semi autònoms. 
 
1.13.02.02 -  Serveis i instal·lacions auxiliars 
Únicament s’indiquen en aquest apartat els serveis i instal·lacions auxiliars per a la realització dels treballs de l’obra, quedant 
especificades, al plec de condicions, les instal·lacions i serveis auxiliars per “higiene i benestar del personal de l’obra i vigilància de 
la mateixa”. 
 
A – Taller de ferralla 
En el cas que la ferralla sigui manipulada a l’obra, independentment que la seva complexitat sigui major o menor respectes a les 
màquines existents, cal tenir present que estigui situat en l’obra de manera que no infereixi la circulació de maquinària o el 
transport de formigó, i que no estigui situada en la trajectòria de gir de les grues. 
No tindrem en compte els riscs originats per màquines, feines i instal·lacions alienes al taller, ni tampoc els originats per l’ús 
d’equips de soldadura oxiatilénica o elèctrica perquè s’analitzaran en l’apartat dedicat a equips mitjans auxiliars. 
Riscs 
- Cops  als peus. 
- Talls i punxades. 
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- Projeccions. 
- Sobre esforços. 
- Atrapades. 
Mesures preventives 
- Ús dels mitjans de protecció personal més adequats al ús com són: guants per la manipulació de ferralla, calçat de seguretat, 
casc i ulleres de seguretat si pot haver-hi projeccions metàl·liques. 
- En la utilització de la cisalla mecànica, cal revisar-ne el fil per evitar la projecció de la peça tallada. 
- Per la manipulació del ferro, cal fer servir bancs de treball d’una alçada que permeti treballar-hi en posició vertical. 
 
B – Zones d’aplec (fustes, xapes d’encofrats) 
Cal fixar les zones d’aplec en llocs on no interfereixin el trànsit o el procés productiu. Cal fer l'emmagatzematge de manera que no 
es puguin produir desploms per desequilibri ni per vibracions (en especial les xapes d’encofrat), per aquesta raó no s’ha de fer mai 
al costat d’un compressor, d’un grup electrogen, etc. 
En cas de fustes que hagin estat utilitzades, i abans d’aplegar-les, cal treure’n totes les puntes. Es manipularan fent servir calçat de 
seguretat, casc i guants de cuir. 
 
C – Sitges 
Riscs 
- Desploms de la sitja. 
- Caigudes des de punts alts. 
- Ambient plujà. 
- Contacte amb ciment. 
Mesures preventives 
- Fonamentació de la sitja d’acord en els esforços que hi hagi de suportar i també la col·locació de vents en el cas de sitges 
esveltes i ubicades en zones amb règim de vents freqüents. 
- Col·locació d’escala d’accés a la sitja amb graons des de terra i cèrcols metàl·lics (tot al llarg del seu recorregut i amb una 
separació equidistant d’un màxim d’1m.) i tirants d’unió. 
- Col·locació d’una barana perimetral a la part superior de la sitja. 
- Cal fer servir caretes i ulleres contra la pols, així com la indumentària de protecció (casc, calçat de seguretat, guants, etc...). 
Prèviament caldrà haver ventilat la sitja un cop buida. 
- Utilització de guants per evitar el contacte directe amb el ciment. En general, si s’observen símptomes d'al·lèrgia o dermatitis, cal 
anar al metge i evitar el contacte amb el ciment. 
 
D – Àrids 
Riscs 
- Ambient plujà. 
- Desplom de les parets de contenció i separació. 
Mesures preventives 
- Fer servir caretes contra la pols. 
- Col·locació de perfils de suport vertical d’una resistència escaient. 
- No sobrecarregar els plafons de separació fent arribar els àrids fins el seu límit superior. 
- Deixar una zona lliure per a circulació de maquinària a l’entorn de la zona d'emmagatzematge dels àrids. 
 
E – Plantes de formigonat 
Riscs 
- Caigudes des de punts alts. 
- Caigudes de materials. 
- Ambient plujà. 
- Soroll. 
Mesures preventives 
- Que els accessos a la cabina siguin segurs. Cal que les escales, plataformes, etc... tinguin baranes de seguretat i un paviment 
que no rellisqui. 
- Que hi hagi una barana metàl·lica a tot al voltant i un muret o un topall a la zona on els camions hi tenen accés anant a recules. 
- Les cintes transportadores han de tenir una passarel·la amb baranes al seu llarg i en tots dos cantons. L’airada de la passarel·la 
d'accés en relació amb la cinta ha de ser tal que permeti un accés fàcil i còmode per la part inferior (retorn). 
- Totes les zones elevades a les quals calgui accedir-hi (canaletes, bàscules, sitges, etc...)han de tenir accessos i plataformes 
segurs; en cas que no pugui ser així, caldrà establir punts d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat. 
- Cal prohibir el pas sota de la cinta transportadora i senyalitzar-ho de manera adequada. 
- Cal establir sistemes de revisió periòdica que garanteixin un estat de conservació adequat dels cables (dragalina, skip, etc...). 
També cal establir sistemes de bloqueig del skip quan s’hagi de treballar a un nivell més baix que el de la cisterna. 
- Cal protegir escaientment els elements giratoris de les cintes transportadores i instal·lar botons d’aturada d’emergència als 
entorns de les zones d’accés més freqüents. En general, totes les finestres de registre i elements mòbils han de portar cobertes de 
protecció que impedeixin accedir-hi quan la instal·lació estigui funcionant. 
- Periòdicament han de ser revisats el sistemes de filtratges i d’apantallament per tal de mantenir la pols a nivells acceptables. En el 
cas concret de les cabines de comandament, cal filtrar prèviament l’aire que hi anirà a parar. En general, tot el personal que hi hagi 
a la planta ha de disposar de caretes contra la pols. 
- És aconsellable, que el personal que hi hagi a la planta i al seu voltant, faci servir els elements més escaients de protecció contra 
els sorolls, que estiguin degudament homologat. 
 
1.13.03 - Muntatge instal·lacions en el transcurs de l’obra 
1.13.03.01 -  Instal·lació elèctrica provisional d’obra 
Hem de diferenciar dues parts en la instal·lació elèctrica provisional d’una obra: 
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1 - La instal·lació des de la seva connexió a la xarxa, a través d’una estació d’ET que ja existeix, i la connexió de servei fins el 
quadre general provisional de l’obra, passant per la unitat de comptadors i la de comandament i protecció. 
2 - La instal·lació necessària de força i de llum de l’obra des de la sortida del CGP. 
Tot i que la part de la instal·lació esmentada en primer terme l’ha de pagar el contractant (tant si és la propietària de l’obra com si 
és contractista) queda subjecte a les prescripcions particular de la companyia elèctrica subministradora. Caldrà haver presentar 
prèviament a l’organisme oficial que correspongui (Indústria) el projecte preceptiu del subministrament provisional a l’obra fet per un 
tècnic qualificat. 
Amés, i complementàriament, un instal·lador autoritzat ha de signar els volants d'instal·lació. Satisfetes aquestes formalitats, hi 
haurà la garantia que la instal·lació compleix les indicacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, per extensió, les de la 
companyia elèctrica subministradora de la zona. 
La instal·lació elèctrica provisional de l’obra, considerada en segons terme, consta en termes generals del següents elements: 
- Línia repartidora (ve del CPG) 
- Quadre de distribució. 

- Interruptor diferencial de 30 mA 
- Interruptors automàtics magneto tèrmics. 
- Transformador de seguretat a 24 V 
- Caixa de borns o base estanca d’endoll (amb presa de terra) 
- Base d’endoll estanca. 
- Barra de connectors amb la línia general de presa de terra. 

- Transformador de separació de circuits. 
- Línia d’utilització. 
- Línia d’utilització (amb presa de terra) 
Quadre general provisional de l’obra 
Conjunt de la unitat de comptadors i de la de comandament i protecció que componen els elements següents: 

- Tallacircuits fusibles generals. 
 - Comptadors. 
- Interruptor diferencial o relé diferencial de 300 mA amb bobina toroïdal (en funció de la  major o menor potència elèctrica 
de la instal·lació).                                                                      
- Interruptor automàtic general. 
- Interruptor automàtic per a les diferents línies repartidores als quadres de distribució. 
- Elements auxiliars (embaladores de distribució, barra de connexió de la línia general de presa de terra, etc...) 
- Premsaestopes en totes les canalitzacions d’entrada i sortida del quadre. 

Línies repartidores 
És part de la instal·lació que enllaça el quadre general amb els quadres distribuïdors, pot anar enterrada, ser aèria, o vista (per 
terra) en les condicions que s’especifiquen a l’apartat de mesures preventives. 
Quadre de distribució 
Han d’estar dotats, com a mínim, dels següents elements: 

- Caixes de borns i bases d’endoll estanques (preses de corrent amb presa de terra incorporada). 
- Transformador de tensió a 24 V en llocs humits a 50 V 
- Interruptor automàtic magneto tèrmic per a cada presa de corrent. 
- Barres de distribució i de connexió de la línia de preses de terra. 

Línies d’utilització 
Es part de la instal·lació que unirà els quadres de distribució amb els diferents receptors. Generalment haurà d’anar per terra i/o 
aèria. Pot incorporar o no al conductor de massa en funció del fet que alimenti receptors de classe I o classe II o classe III. 
Receptors 
És el conjunt de màquines fixes o portàtils alimentades a diverses tensions en funció de les seves característiques i dels 
condicionaments legals. 
Anàlisi dels riscs 
Bàsicament, els riscs que es poden originar en la instal·lació elèctrica provisional d’obra són els següents: 

Contacte elèctric. 
Contacte elèctric indirecte. 
Cremades. 
Incendi 

Mesures preventives a adoptar 
 
A .Quadres elèctrics 
- Han de ser amb aïllament doble, classe II. Quan estiguin en armaris metàl·lics, aquests s'han de considerar de classe  01  i han 
d'anar connectats a terra mitjançant el corresponent conductor de protecció. 
- Totes les canalitzacions que entrin o surtin de  l'armari han de portar premsaestopes. 
- Els quadres s'han d'obrir amb estris especials, i han de fer-ho un especialista elèctric responsable. 
- Les  tapes d'accés als dispositius de protecció han de ser estanques i cal comprovar-ne l'existència i el  bon estat de conservació. 
- En el quadre no s'hi han de fer forats o perforacions pel pas de fils que anul·lin l'efecte de doble aïllament i en disminueixen o 
anul·lin el grau de protecció. 
- En termes generals, de l'interior no han de sortir-ne elements metàl·lics. 
- En cap cas no es pot fer el pont en el  dispositius de protecció, tant si són magneto tèrmics, con si són diferencials. 
- Cal comprovar diàriament el bon funcionament del disparador del diferencial mitjançant el polsador de prova. 
- Cal comprovar periòdicament, amb els aparells escaients, que es dispari correctament a la intensitat de defecte que tingui 
prefixada. 
 
B. Preses de corrent 
- Tant les bases d'endoll  com els  connectors  han  de  ser adequats per a treballs a la intempèrie. 
- Si  es fan  servir allargadors de fil i han d'anar per terra, cal protegir-los de manera adequada contra el deteriorament mecànic i 
han de ser del tipus estanc a l'aigua. 
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- Les bases d'endoll han d'incorporar un dispositiu que tapi les parts actives (amb tensió) quan sigui   retirat el connector o endoll 
(de la part de la màquina). 
-Totes les preses de corrent han de portar incorporat el conductor de protecció. 
- No s'han de fer servir per a alimentar  receptors la intensitat nominal dels quals, sigui superior a  la  de  les  preses. 
-  No  s'han de connectar diversos receptors a una sola presa de corrent, encara que no en superin la intensitat nominal. 
- La parella mascle-femella d'una presa de corrent ha de ser del mateix tipus, no s'ha de fer servir  una  base  o  un  connector que 
s'hagin de forçar per acoblar-se o que disminueixen el grau de protecció (IP) del conjunt. 
 
C. Línies repartidores 
- Els conductors utilitzats han de ser del tipus de mànega flexible (tensió  nominal  mínima  de  1000 V) especials  per a treballar en 
condicions severes. 
Aquests conductors es  poden instal·lar: 
 - Directament a terra, protegint-los en els llocs on puguin patir agressions mecàniques o quan  estiguin a menys de  2  m 
d'alçada. 
 - A les parets, mitjançant abraçadores que hi estiguin subjectes i que siguin resistents a la  intempèrie. No  s'hi  han de fer 
servir elements de fixació que malmetin l'aïllament dels conductors. 
 - Sobre suports, tenint en compte que estiguin  a una alçada mínima sobre terra de 2,5 m, sempre que no afectin la feina 
ni hi hagi circulació rodada; en el cas contrari haurà de ser de 6 m. 
 - Enterrats, sempre que estiguin protegits contra la corrosió que pugui provocar el terreny i amb   una cobertura adequada 
contra les agressions mecàniques. En aquest cas les línies subterrànies han d'estar senyalitzades convenientment per a delimitar-
ne la trajectòria i la fondària. 
 - No s'hi han de fer empalmaments. En el cas que calgui allargar-les, s'han de fer amb una presa de corrent intermèdia, 
de manera tal que el grau de protecció del conjunt no variï. Si això no fos possible, cal fer servir un quadre de connexió en aquells 
llocs on sigui necessari (ambient humit  o  conductor). Aquests conductors han de portar incorporat el fil de protecció (verd i groc). 
No és 
aconsellable l'ús d'un fil de protecció separat del fil d'alimentació. 
 
D - Línies d'utilització 
Tot el que ha estat indicat a l'apartat anterior val per aquest, a més a més, cal tenir present el següent: 
- Els fils elèctrics que van connectats a màquines, moltes de les quals són mòbils, pateixen un  deteriorament  mecànic molt 
superior, raó per la qual caldrà  revisar  periòdicament, a  més de la continuïtat elèctrica,  l'estat  físic  en  que  està la  coberta 
aïllant. 
- Els fils  que portin corrent a màquines de la classe II (aïllament doble) i classe III (tensions de  seguretat) no cal que portin 
incorporat el conductor de protecció. 
- Els que portin corrent a màquines de classe I (necessitat de contacte de massa) han de portar- lo incorporat. 
 
E - Receptors 
- Enllumenat. 
- Portàtils. 
- Resta de màquina d'obra. 
 
F - Enllumenat 
- Cal considerar de classe  I i II tots el punts de llum situats en llocs accessibles, i hauran d'estar     protegits mitjançant un 
interruptor diferencial d'alta sensibilitat.(30mA). 
- Els portàtils d'enllumenat s'han de fer servir a tensió de seguretat de 24 V en ambients humits o conductius. 
- En el cas que estiguin en ambients humits o molt conductius, caldrà utilitzar portalàmpades de seguretat estancs a l'aigua  i la 
pols (amb tensions superiors a 50 V.) 
 - Els  portalàmpades han d'estar protegits per pantalles protectores. 
 
G - Eines portàtils 
- Sempre que es treballi en ambients humits o conductius, aquestes hauran de ser de classe II (aïllament doble -  adials )o bé 
s'hauran d'alimentar amb tensions de seguretat (vibradora). 
- Com a protecció suplementària han d'estar protegides per un interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA). 
 
F - Resta maquinària d'obra 
- El seu grau de protecció ha de ser el que correspongui  per a treballar a la intempèrie. 
- Tenint en compte que la seva alimentació és amb una tensió superior a 50 V. i que són de classe 0I, ha d'estar connectada a la 
xarxa general de presa a terra. Aquesta ha de tenir una resistència  òhmica  baixa  < 80 tenint en compte que el diferencial al qual 
són connectades és de sensibilitat mitjana (300 mA). 
 
Mesures preventives de caràcter general 
- No s'ha de treballar en una instal·lació elèctrica sense haver-ne desconnectat prèviament la font d'alimentació i d'haver col·locat la 
senyalització de descàrrega corresponent. 
- No s'han de deixar a l'abast del personal de l'obra, elements de les instal·lacions en servei sense les  corresponents proteccions 
aïllants (fils connectats sense endoll, caixes de borns sense coberta, etc). 
- Cal protegir adequadament els conductors, especialment en zones de pas i en llocs en que estiguin  en  contacte  amb  elements 
metàl·lics. 
 
1.13.03.02 - Càrrega i descàrrega de materials 
En aquest apartat efectuarem una anàlisi dels elements que intervenen o que a parer nostre poden intervenir per aconseguir que 
l'operació de càrrega i descàrrega sigui una operació segura, que essencialment consta  de:     
1-  Eslingat de la càrrega. 
2 - Elevació, transport i descens.  
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3-  Descàrrega en una zona preestablerta.   
No hi analitzarem la maquinària que hi cal perquè ja la  tractem a l'annex "maquinària d'elevació",  només analitzarem els elements 
i equips auxiliars que es consideren necessaris. 
 
Anàlisi dels riscs 
- Atrapada de mans en fer l'eslingat. 
- Caiguda  de  la càrrega en elevació per un eslingat incorrecte o per ruptura d'elements de subjecció. 
- Caiguda o desplom de la càrrega a la recepció. 
- Caiguda des d'un punt alt durant la recepció de la càrrega. 
 
Mesures preventives 
Considerarem les mesures preventives més necessàries a adoptar sobre els elements de subjecció, sobre la càrrega i sobre lloc de 
descàrrega.    
Sobre els elements de subjecció (eslingats, cables, cadenes, etc...): 
- Tots els cables, eslingats, etc., d'acer han de complir amb la normativa específica  de seguretat quant a les característiques 
mecàniques.        
Quant el seu ús, cal tenir present una sèrie de factors, entre els quals podem destacar els següents: 
- L'eficiència dels amarradors terminals (amb grapes, guardacaps a pressió, etc...) que disminueix  la  resistència  de l'eslingat. 
- L'angle d’amarrament de les càrregues ha de ser de 90 º com a màxim (a major angle, menor resistència). 
- La curvatura del cable (com menor és el radi de curvatura, menor és la resistència) 
- L'existència o no de cantoneres (les arestes vives de les càrregues que cal enlairar, disminueixen la resistència i al mateix temps 
poden ser causa de trencaments instantanis) 
- L'existència de fils trencats, de plecs, de rovell i/o corrosió en disminueix la resistència. 
- La durada del cable com més temps hagi passat des del moment que va ser fabricat, menor  resistència, en condicions 
d'intempèrie i amb un ús normal. 
- Pel que fa a les cadenes, el seu ús no és aconsellable per a aixecar càrregues en obres, ja que una elevació amb un centratge 
incorrecte de la  càrrega (cosa  freqüent) pot provocar impactes que hi repercuteixin negativament (o el que es igual, en la baula 
més feble). 
- Quan els eslingats tèxtils de fibres sintètiques, no són contemplades a l'OGSHT. Això no obstant, són útils la subjecció de 
càrregues a les quals l'eslingat s'hi hagi de cenyir perfectament. Caldrà extremar les precaucions quant a evitar les arestes o 
vèrtexs molt vius, i també pel seu ús en atmosferes molt humides o en presència d'àcids, dissolvents. En general, els de poliester i 
polipropilè tenen bones característiques mecàniques, sempre que no se superin els valors de seguretat indicats pel fabricant. 
- Finalment, cal indicar que les tasques d'eslingatge cal fer-les amb guants escaients a la 
manipulació de càrregues pesades i metàl·liques. El calçat ha d'estar homologat i ha de ser de la classe III (puntera i plantilla de 
seguretat). 
 
A - Sobre el transport 
Són molts els materials  transportats, i molt  diversos, com també ho són els suports recipients  utilitzats. A  títol informatiu podem 
esmentar els següents: 
Materials: 
 - Formigó 
 - Bigues (de formigó o metàl·liques). 
 - Xapes metàl·liques (per a encofrats). 
 - Taulers i fustes (per a encofrats) 
 - Ferralla. 
 - Maons, revoltons, etc. 
Suports utilitzats: 
 - Eslingats, poals, cabassos, cubilots, forquetes, elevadors de bigues, plataformes de fusta, contenidors, safates, gàbies i 
qualsevol altre que demani la necessitat del moment. 
Creiem que cal tendir a la racionalització dels mitjans utilitzats com a suports de càrrega, establint-ne un nombre limitat que permeti 
cobrir les necessitats de l'obra i que en garanteixi la seguretat en el transport. 
A continuació esmentem només aquells que considerem necessaris en una obra: 
Cubilot 
És adaptat a la càrrega màxima que pot aixecar la grua a la punta. Cal revisar-ne periòdicament la zona  de subjecció i la boca de 
sortida del formigó per garantir en  el primer cas, la resistència adequada, i en el  segon, que obri  i  tanqui correctament i que 
durant el transport sigui hermètic. 
Palet 
Aquesta plataforma de fusta ha d'estar en bon estat de conservació per les dues cares i ha de  permetre que la força del 
portapalets hi entri sense cap esforç. No es poden fer servir quan la càrrega estigui encerclada  o degudament empaquetada; 
aquesta no pot sortir més enllà del perímetre de la plataforma. En cap cas no es pot fer servir per transportar materials solts. 
Forca Portapalets 
No s'han de fer servir per a transport de materials solts o que només hi descansin (bigues, ferralla, etc..). 
La seva funció bàsica és la de transportar càrregues encerclades sobre la plataforma o palet.                                              
Elevador de bigues 
És un dispositiu auxiliar per al transport de peces llargues que permet espaiar la distància entre els punts de suport, cosa amb la 
qual la càrrega guanyar estabilitat. Ha de portar incorporat un sistema de subjecció per la càrrega i evitar-ne els lliscaments. 
Contenidors 
Es pot disposar de dos o com a molt de tres en una obra, de diferents mides, tant de perímetre de la base com volum, per a cobrir 
totes les necessitats, tant per a edifici pròpiament dit, com per el proveïment dels diferents materials industrials (instal·lacions i 
acabaments) 
Aquests contenidors han de tenir un bastiment perimetral amb prou alçada per a evitar la caiguda de càrregues, tant pels forats o 
orificis com per sobreeiximent. Cal revisar periòdicament els punts de subjecció de la càrrega. 
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Per el cas particular d'ús de gàbies que eventualment es puguin fer servir coma plataformes de treball per al personal, hem 
d'indicar que, atesa la gestió del premis escaient a la Direcció Provincial del Treball, caldrà indicar-hi expressament les condicions 
de seguretat que reuneixen la grua, la gàbia i els elements de fixació. 
 
B - Sobre la descàrrega en zones preestablertes 
És fonamental fer una distribució  acciona de les zones de descàrrega, de tal manera que el nombre mínim de plataformes a l'obra 
permeti cobrir satisfactòriament les necessitats d'abastament. 
Les  condicions que ha de reunir el lloc de treball corresponen a descàrrega són: 
- No ha d'haver-hi altres llocs de descàrrega en la seva vertical. 
- No ha d'haver-hi la possibilitat que hi hagi persones en la seva vertical tant en el trànsit com fent altres operacions. 
- La plataforma no ha de constituir en ella mateixa un risc, tant per possible desplom com perquè en puguin caure materials. 
- La plataforma ha d'estar dissenyada de manera que no comporti el risc de caure per a la  persona o persones encarregades de la 
rebuda. 
- La plataforma ha de tenir prou punts de fixació per poder-la transportar amb grua quan calgui 
moure-la. També cal que sigui un conjunt sòlid i indeformable. 
 
1.13.04.-  Execució de l'obra 
 
1.13.04.01- Moviment de terres i excavació 
Metodologia del procés constructiu       
Degut al procés constructiu previst en una sola fase, es realitzaràn els moviments de terres i excavacions en general del solar, 
deixant els accessos que es considerin durant l'excavació i posterior execució de l'estructura. 
Anàlisi de riscs 
- Desplom de les edificacions contigües. 
- Ensulsiades i esllavissades del terreny en excavacions verticals. 
- Caiguda de pedres o de materials solts, etc. 
- Caigudes des de punts alts (des de la vora de l'excavació). 
- Bolcada de maquines o de vehicles. 
- Atropellaments i cops produïts per la maquinària mòbil. 
- Contactes elèctrics (directes o indirectes). 
- Intoxicació o explosió (amb canalitzacions de gas, p.e). 
- Talls  i projeccions (en la utilització de la serra circular). 
- Trauma sonor 
- Caigudes d'objectes als peus. 
- Projecció de partícules als ulls 
Mesures preventives 
Risc de desplom dels edificis confrontats: 
En cas `'actuar en zones colindants dels edificis existents en treballs d'excavació, rebaix o fonamentació cal respectar una franja de 
terreny paral·lel al límit igual a la fondària de l'excavació. Per realitzar les parts de fonaments mitgeres o adossades a les 
construccions existents o vials cal actuar per cales d'una amplada no superior a 3 m. 
 
Ensulsiada esllavissada de terres: 
Existeix possibilitat de esllavissada dels talussos que es formen en l'excavació del solar fins la cota del l'enràs, no essent en principi 
necessari cap mena de entrebament, deixant uns talussos amb un angle de  3Oº.  Així mateix en las zones on degut a l'estat de 
reompliment,  no s' aconsegueixi tenir l'esmentat talús s'haurà de suavitzar i si no fos possible s'haurà d'entibar. La separació 
mínima entre l'inici del talús i la cara exterior del mur, es considera d'un metre a la fi de poder permetre el pas de persones i evitar 
que en el cas de despreniment o esllavissada del talús pugues quedar afectada la zona de treball.(Fons de l'excavació). 
No s'apilarà material ni es col·locar maquinària en les zones a les vores del talús en qualsevol cas. 
Caigudes de persones en zones d'excavació: 
S'haurà descol·locar una tanca perimetral que impedeixi l'accés de persones alienes a l'obra, d'una alçada màxima de 2  m. 
opaques. 
A l'interior de l'obra és protegiran totes les zones de pas que transcorren al cantó de les rases, pous o excavacions en general, amb 
baranes sòlides a una  distància no inferior d'un metre. 
En les zones estretes en les quals no hi sigui possible la col·locació de baranes és disposaran punts d'ancoratge per cables de 
suport dels cinturons de seguretat. 
Així mateix les zones de descens i ascens a l'excavació han de quedar fora del radi d'acció de la maquinària. 
Bolcada de màquines i de vehicles: 
Les rampes d'accés al solar tindran un pendent que no superi el 12% en cas de no poder-se  aconseguir  pendents inferiors s'haurà 
d'estudiar el tipus de maquina més idònia i mesures de seguretat alternatives. 
Atropellaments i cops produïts per maquinària mòbil: 
S'establiran plans de revisió i manteniment adients de la maquinària, revisió de frens, llums, senyals  acústiques. Hauran de posseir 
senyals acústiques per l'inici  de la marxa enrere. 
Contactes elèctrics: 
S'ha de tenir en compte l'informaria continguda en els plànols que s'haurà de confrontar pels serveis tècnics de les companyies 
abans de començar les obres. 
L'aproximació a la zona perillosa (en el cas d'un fil soterrani) s'ha de fer manualment i quan s'arribi a una  distància que no ha de 
ser de més de dos metres, cal deixar de treballar fins que no es doni la desconnexió elèctrica corresponent i quedi assegurada la 
desenergització del fil. Les tasques només és podran re-emprendre després de la comprovació corresponent. 
Incendi o explosió en canalitzacions de gas en servei: 
Les passes a seguir són idèntiques a les del punt anterior, respecte a la empresa subministradora del gas.   
Cas particular : RASES 
Abans d'excavar cal verificar: 
- Les condicions del sòl. 
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- La proximitat dels edificis, instal·lacions de servei públic, de carreteres amb molt de trànsit i de qualsevol altra font  de vibracions. 
- Si el sòl ha estat alterat  de cap manera. 
- La proximitat de rierols, de clavegueres antigues, de cables soterrats, etc.. 
- Els equips d'apuntalament, els equips de protecció personal, els rètols, barricades, maquinària, llums, etc. 
Mentre s'excavi cal tenir present 
- Si varien les condicions del sòl, especialment quan hagi plogut. 
- Si varien les condicions de ventilació o si hi ha barreges inflamables, explosives o de gasos nocius. 
- Les condicions d'apuntalament i si continua sent adequat a mida que avança l'obra. 
- La manera d'entrar i sortir de l'excavació. 
- Els canvis en el moviment de vehicles; cal mantenir els camions allunyats de les vores de l'excavació. 
- Que el material excavat estigui a més de 60  cm. de les vores de la rasa. 
- Vigilar la col·locació dels equips pesants i de les canonades. 
- Si les pantalles de protecció de les rases són adequades. 
- La posició correcta de les riostres travesseres o dels crics, i si són adequats per a evitar que     l'apuntalament es pugi moure. 
- Que els treballadors coneguin els procediments apropiats i segurs i que estiguin capacitats per a     complir les verificacions 
adients. 
Rases sense estrebar: 
Per a l'excavació d'una rasa sense estrebar-la es recomana: 
A - Que l'angle que fan les parets de l'excavació amb l'horitzontal del terreny sigui igual o menor que els talussos indicats en 
l'informe geotècnic. 
B - Als voltants de les rases no ha d'haver-hi elements o situacions que facin variar les condicions  esmentades abans (maquinària 
d'obra, trànsit exterior, excavacions antigues filtracions, etc.). 
C - Cal sanejar tots els trams per tal d'evitar esllavissades parcials. 
Rases estrebades: 
Cal estrebar quan no s'acomplexin les condicions esmentades a l'apartat anterior. 
- Les seccions i les separacions de les fustes utilitzades han de complir, com a mínim, allò  que s'indica  a  les Normes 
Tecnològiques de la Construcció. També es reprodueixen les prescripcions de l'OSHA. 
Quan es faci una estrebada parcial ha de complir els requisits següents: 
- Ha de protegir la zona superior hi arribar, com a mínim, fins a la meitat de la paret. 
- L'amplada ha de ser l/3 de la calçada. 
- Es recomana que l'estrebada sobresurti uns 20 cm. de la vora  de la rasa perquè faci de sòcol i,  eviti la caiguda d'objectes i 
materials al fons. 
- Abans de començar cada jornada de feina cal revisar les estrebades. 
Mesures generals de prevenció 
A - Els productes resultants de l'excavació s'han d'aplegar només en un cantó de la rasa i a una  distància que no pot ser mai 
menor a 60 cm. 
B . Sempre que les obres es facin en zones habitades o hi hagi trànsit a prop, cal disposar a tot el llarg de la rasa i al cantó contrari 
on s'apleguin els productes de l'excavació, o a tots dos cantons si aquestes són  retirades, tanques i passos col·locats a una 
distància no superior a 50 cm. L'amplada mínima dels passos ha de ser de 60 cm. 
C - També, a les zones assenyalades a l'apartat B cal senyalar les tanques cada 15 m amb un llum vermell; si són intermitents, han 
de tenir una freqüència de 60 llampades per minut. 
   
1.13.04.02 – Fonaments 
Petits pous de base per elements verticals 
Metodologia del procés constructiu 
Anàlisis dels riscs 
Els risc d'aquesta fase de l'obra estan molt relacionat i fins i tot sobreposats als de la fase de buidades, raó per la qual no 
considerem que calgui ampliar-los exhaustivament perquè ja estan analitzats. 
Específics de la fase: 
- Caigudes des de els punts alts a l'interior de les excavacions per a allotjar-hi els fonaments. 
- Caigudes a peu pla per existència d'obstacles a terra (armadures, etc..). 
- Caigudes d'objectes sobre els treballadors que són a l'interior de les buidades fent-hi tasques (allisada, neteja, col·locació 
d'armadures, etc..). 
Pels agents materials utilitzats: 
- Bolcada de la maquinària. 
- Atropellaments i cops produïts per vehicles utilitzats. 
- Atropellaments i cops amb mànegues o cubilots en l'abocament del formigó. 
 
Mesures preventives 
Del tipus col·lectiu: 
- Cal protegir les rases i els pous oberts per a fonaments amb baranes perimetrals, especialment quant el lapse de temps entre 
l'excavació i el rebliment amb formigó sigui una mica llarg. 
Altres mesures alternatives poden ser el tapar-los amb taulers resistents, la senyalització i l'establiment de passarel·les segures per 
a facilitar la fluïdesa de les operacions. 
- Ordenar el solar en zones d'emmagatzematge ordenat dels elements utilitzats en aquesta fase (ferralla, puntals, taulers, etc..). 
- Establiment de zones de circulació per a màquines i treballadors. 
- Determinació del lloc en el qual s'instal·larà el dipòsit per la recollida de fangs i el procediment que es seguirà. 
- Són aplicables en aquieta fase totes les mesures col·lectives de protecció descrites a l'anterior (excavació) per els casos 
d’ensulsiades, rases, etc.. 
Personals: 
- Indiquem aquí la indumentària per a protecció personal, l'és de la qual és més freqüent en la fase de l'obra que tractem i que es 
descrita exhaustivament en el capítol que li correspongui. 
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1.13.04.03 - Estructures 
No hi son d’aplicació directa en les feines d’urbanització 
 
1.13.04.04 – Tancaments 
No hi son d’aplicacio directe en les obres d’urbanització 
 
1.13.04.05 - Instal·lacions 
Metodologia del procés constructiu 
En aquest capítol d'obra considerem les instal·lacions definitives que han de servir per a proveir els diferents serveis a l'edifici un 
cop acabat. 
Les instal·lacions més significatives són: 
- Ascensors. 
- Electricitat. 
- Fontaneria i calefacció. 
Anàlisis dels riscs 
Específics de la fase: 
- Caigudes des de punts alts d'obertures interiors no protegides. 
- Caigudes a peu pla en superfícies desendreçades i amb runes. 
- Caigudes d'objectes: eines, aparells, estris, etc... en el muntatge de les instal·lacions. 
- Pels agents materials utilitzats: 
- Caigudes des de punts alts, de bastides i plataformes de treball que es facin servir per a l'execució de les instal·lacions. 
- Cops, talls, i erosions amb la maquinària, estris, eines i altres objectes que es facin servir. 
- Riscs diversos: 
- Contactes elèctrics diversos amb parts actives de la instal·lació elèctrica que ja tinguin corrent. 
- Topades i cops de cap. 
- Esforços excessius. 
Mesures preventives 
Col·lectives: 
En les anteriors fases de l'obra ja hem descrit les mesures preventives que es poden aplicar en aquest cas, com per exemple: 
- Bastides de cavallets. 
- Bastides de cavallets metàl·lics. 
- Xarxes. 
- Baranes. 
- Escales de mà. 
- Plataformes de treball. 
Personals: 
Indiquem la indumentària per a protecció personal l'ús de la qual és més freqüent en aquest a fase de l'obra. La descrivim 
exhaustivament en el capítol que correspon a aquesta protecció. 
- Casc de seguretat. 
- Cinturó de seguretat. 
- Botes. 
- Guants. 
- Roba de treball. 
- Protectors auditius. 
- Protectors de la vista. 
- Protectors de les vies respiratòries. 
- Eines manuals per a treballs elèctrics amb BT 
 
1.13.04.06 - Acabaments 
Metodologia del procés constructiu 
En aquest capítol de l'obra considerem tota una sèrie de feines que es consideren d'una menor importància a l'obra de bastir un 
edifici, com són: 
- Paviments. 
Anàlisis dels riscs 
- Específics de la fase: 
- Caigudes des de punts alts d'obertures interiors no protegides. 
- Caigudes a peu pla en superfícies de trànsit desendreçades i amb runa. 
- Caigudes d'objectes: restes de material dipositats en plataformes de treball. 
- Peses que caiguin accidentalment en la manipulació `prèvia a la seva col·locació. 
- Pels agents materials utilitzats: 
- Caigudes des de punts alts de plataformes de treball i de bastides que es facin servir en aquest fase. 
- Cops, talls i erosions amb maquinària, estris, eines o objectes utilitzats. 
- Riscs diversos: 
- Topades i cops de cap. 
- Esforços excessius. 
- Dermatosis causades pel contacte amb morters, pintures, dissolvents, coles, etc... 
 
Mesures preventives 
De tipus col·lectiu: 
En les feines anteriors de l'obra hem descrit les mesures preventives que són aplicables en aquest cas, com per exemple: 
- Bastides de cavallets. 
- Bastides de cavallets metàl·lics. 
- Xarxes. 
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- Baranes. 
- Escales de mà. 
- Plataformes de treball. 
 
1.13.04.07- Enderrocs 
Metodologia del procés constructiu       
Degut al procés constructiu previst en una sola fase, es realitzaràn totes les feines d’enderroc dels elements necessaris existent 
que afectin l’obra com a fase prèvia a qualsevol altre actuació 
Anàlisi de riscs 
- Ensulsiades i esllavissades del terreny en excavacions verticals. 
- Caiguda de pedres o de materials solts, etc. 
- Caigudes des de punts alts (des de la vora de l'excavació). 
- Caigudes a peu pla en superfícies desendresades o amb runes. 
- Bolcada de maquines o de vehicles. 
- Atropellaments i cops produïts per la maquinària mòbil. 
- Contactes elèctrics (directes o indirectes). 
- Intoxicació o explosió (amb canalitzacions de gas, p.e). 
- Talls  i projeccions (en la utilització de la serra circular). 
- Trauma sonor 
- Caigudes d'objectes als peus. 
- Projecció de partícules als ulls 
Mesures preventives 
Ensulsiada esllavissada de terres: 
Existeix possibilitat de esllavissada dels talussos que es formen en l'excavació del solar fins la cota del l'enràs, no essent en principi 
necessari cap mena de entrebament, deixant uns talussos amb un angle de  3Oº.  Així mateix en las zones on degut a l'estat de 
reompliment,  no s' aconsegueixi tenir l'esmentat talús s'haurà de suavitzar i si no fos possible s'haurà d'entibar. La separació 
mínima entre l'inici del talús i la cara exterior del mur, es considera d'un metre a la fi de poder permetre el pas de persones i evitar 
que en el cas de despreniment o esllavissada del talús pugues quedar afectada la zona de treball.(Fons de l'excavació). 
No s'apilarà material ni es col·locar maquinària en les zones a les vores del talús en qualsevol cas. 
Caigudes de persones en zones d'excavació: 
S'haurà descol·locar una tanca perimetral que impedeixi l'accés de persones alienes a l'obra, d'una alçada màxima de 2  m. 
opaques. 
A l'interior de l'obra és protegiran totes les zones de pas que transcorren al cantó de les rases, pous o excavacions en general, amb 
baranes sòlides a una  distància no inferior d'un metre. 
En les zones estretes en les quals no hi sigui possible la col·locació de baranes és disposaran punts d'ancoratge per cables de 
suport dels cinturons de seguretat. 
Així mateix les zones de descens i ascens a l'excavació han de quedar fora del radi d'acció de la maquinària. 
Bolcada de màquines i de vehicles: 
Les rampes d'accés al solar tindran un pendent que no superi el 12% en cas de no poder-se  aconseguir  pendents inferiors s'haurà 
d'estudiar el tipus de maquina més idònia i mesures de seguretat alternatives. 
Atropellaments i cops produïts per maquinària mòbil: 
S'establiran plans de revisió i manteniment adients de la maquinària, revisió de frens, llums, senyals  acústiques. Hauran de posseir 
senyals acústiques per l'inici  de la marxa enrere. 
Contactes elèctrics: 
S'ha de tenir en compte l'informaria continguda en els plànols que s'haurà de confrontar pels serveis tècnics de les companyies 
abans de començar les obres. 
L'aproximació a la zona perillosa (en el cas d'un fil soterrani) s'ha de fer manualment i quan s'arribi a una  distància que no ha de 
ser de més de dos metres, cal deixar de treballar fins que no es doni la desconnexió elèctrica corresponent i quedi assegurada la 
desenergització del fil. Les tasques només és podran re-emprendre després de la comprovació corresponent. 
Incendi o explosió en canalitzacions de gas en servei: 
Les passes a seguir són idèntiques a les del punt anterior, respecte a la empresa subministradora del gas.   
Cas particular : RASES 
Abans d'excavar cal verificar: 
- Les condicions del sòl. 
- La proximitat dels edificis, instal·lacions de servei públic, de carreteres amb molt de trànsit i de qualsevol altra font  de vibracions. 
- Si el sòl ha estat alterat  de cap manera. 
- La proximitat de rierols, de clavegueres antigues, de cables soterrats, etc.. 
- Els equips d'apuntalament, els equips de protecció personal, els rètols, barricades, maquinària, llums, etc. 
Mentre s'excavi cal tenir present 
- Si varien les condicions del sòl, especialment quan hagi plogut. 
- Si varien les condicions de ventilació o si hi ha barreges inflamables, explosives o de gasos nocius. 
- Les condicions d'apuntalament i si continua sent adequat a mida que avança l'obra. 
- La manera d'entrar i sortir de l'excavació. 
- Els canvis en el moviment de vehicles; cal mantenir els camions allunyats de les vores de l'excavació. 
- Que el material excavat estigui a més de 60  cm. de les vores de la rasa. 
- Vigilar la col·locació dels equips pesants i de les canonades. 
- Si les pantalles de protecció de les rases són adequades. 
- La posició correcta de les riostres travesseres o dels crics, i si són adequats per a evitar que     l'apuntalament es pugi moure. 
- Que els treballadors coneguin els procediments apropiats i segurs i que estiguin capacitats per a     complir les verificacions 
adients. 
Rases sense estrebar: 
Per a l'excavació d'una rasa sense estrebar-la es recomana: 
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A - Que l'angle que fan les parets de l'excavació amb l'horitzontal del terreny sigui igual o menor que els talussos indicats en 
l'informe geotècnic. 
B - Als voltants de les rases no ha d'haver-hi elements o situacions que facin variar les condicions  esmentades abans (maquinària 
d'obra, trànsit exterior, excavacions antigues filtracions, etc.). 
C - Cal sanejar tots els trams per tal d'evitar esllavissades parcials. 
Rases estrebades: 
Cal estrebar quan no s'acomplexin les condicions esmentades a l'apartat anterior. 
- Les seccions i les separacions de les fustes utilitzades han de complir, com a mínim, allò  que s'indica  a  les Normes 
Tecnològiques de la Construcció. També es reprodueixen les prescripcions de l'OSHA. 
Quan es faci una estrebada parcial ha de complir els requisits següents: 
- Ha de protegir la zona superior hi arribar, com a mínim, fins a la meitat de la paret. 
- L'amplada ha de ser l/3 de la calçada. 
- Es recomana que l'estrebada sobresurti uns 20 cm. de la vora  de la rasa perquè faci de sòcol i,  eviti la caiguda d'objectes i 
materials al fons. 
- Abans de començar cada jornada de feina cal revisar les estrebades. 
Mesures generals de prevenció 
A - Els productes resultants de l’enderroc s'han d'aplegar només en zones destinades expressament i vallades. 
B . Sempre que les obres es facin en zones habitades o hi hagi trànsit a prop, cal disposar a tot el llarg i ample de la zona de treball 
d’una valla de protecció que impedeixi  l’accés dins del radi d’acció de la zona de treball 
C - També, cal assenyalar la zona d’actuació de les maquines 
 
1.13.05 - Maquinària d'obra 
1.13.05.01 - Maquinària per a moviments de terres 
De cara a l'anàlisi de riscs, no tenim en compte els inherents a la màquina mateixa o als vehicles i únicament considerem els que 
són originats per l'operador o maquinista, així com els causats per una organització inadequada del treball o per una senyalització 
insuficient. 
Anàlisi dels riscs 
- Bolcada de màquina. 
- Topades amb altres vehicles. 
- Atropellaments. 
- Caigudes de persones 
- Atrapades 
- Projecció i caigudes de materials 
- Sorolls i vibracions 
- Stress tèrmic, cansament, etc.. 
- Explosió, incendi, electrocució, intoxicació 
Podem agrupar els risc en funció del seu origen com es veu en aquest quadre: 
 
              Origen   
Risc Màquina Operador Organització Senyalització 
Bolcada  X X X 
Xocs X X X X 
Atropellaments X X X X 
Caigudes de persones X X   
Projeccions i caigudes de materials X X X  
Sorolls i vibracions X  X  
Stress tèrmic i cansament X  X  
Explosió i incendi  X X X 
Electrocució i intoxicació  X X X 
Atrapades X X   
 
Maquinistes 
- Han de ser personal experimentat i amb una bona preparació professional. 
- Han de ser ràpids de reflexos i tenir bona capacitat visual. 
- Han de tenir bons coneixements de la seva tasca a l'obra i bon domini de la seva màquina. 
- Han de conèixer la normativa de seguretat especifica i la de les feines del seu entorn. 
- Cal una revisió diària dels comandaments i dispositius de seguretat de la seva màquina. 
- Han de fer les maniobres sempre dins el seu camp de visibilitat. 
- Han de comprovar que no hagi persones en el radi d'acció de la seva màquina. 
- En posició de repòs de la màquina, cal que compleixin estrictament l'aplicació dels dispositius de frenada i blocatge de la 
màquina. 
- Han de fer servir la indumentària per a protecció personal que els és exigible: casc, calçat de seguretat, taps o auriculars i cinturó 
antivibrador, si calia. 
Organització 
- Delimitació clara del radi d'acció de la maquinària. 
- L'alçada del front d'excavació ha de ser adequada a les possibilitats tècniques de la màquina. No s'ha de soscavar per tal d'evitar 
esllavissaments. 
- Cal eliminar les interferències amb d'altres feines que es facin en el mateix nivell o en cotes superiors o inferiors i que puguin 
quedar afectades per l'actuació de la maquinària o dels camions de transport. 
- Cal organitzar els fronts de treball de tal manera que no afectin línies elèctriques aèries o subterrànies, ni conduccions de gas, 
canonades, etc... 
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- No s’ha de permetre que la retro-excavadora treballi en pendent. Cal anivellar la zona i falcar de màquina de manera escaient i 
sobre superfície amb una resistència adequada. 
- Durant la càrrega dels camions, els conductors no s'han de allunyar fins que no acabi l'operació. 
- Durant la descàrrega, els camions han de fer servir falques o topalls a les rodes posteriors; si hagués pendent, caldrà fer un 
ressaltar amb terra de la mateixa excavació que serveixi d'indicador d'acostament màxim a la zona d'abocament (si és que és un 
nivell inferior a la zona de trànsit dels camions). 
- Les rampes han d'estar compactades degudament. És convenient col·locar cintes o banderoles de senyalització entre 0.50 m. i 1 
m. de la vora del talús (si existeix). 
- Ni la grua ni l'excavadora s'han de fer servir per a transportar càrregues, sobre tot si són allargades. Cal fer servir els aparells 
`'elevació més adequats. 
- Cas que hi hagi diverses màquines treballant, o que hi hagi un buidat de gran fondària, cal establir un sistema de rec que 
impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat, cosa que podria afectar tan la bona marxa de la tasca com vehicles i vianants que 
transitin per l'exterior de l'obra. 
Senyalització 
- Quan es treballi de nit, cal que la senyalització sigui reflectant. 
- Cal senyalitzar les conduccions subterrànies o vistes i col·locar-hi tanques a una distància prudencial. 
- Cal senyalitzar amb cintes i banderoles les zones de trànsit de camions i el perímetre de la zona de treball de les màquines. 
- També, en el cas que es treballi en zones de pas de persones o de vehicles a nivells diferents dels de l'excavació, cal establir una 
senyalització que impedeixi passar a zones que, tot i que no estiguin sota l'acció directe de les màquines, es podrien despendre o 
cedir més endavant, ja sigui perquè estiguin sentides, ja per causa de l'actuació de càrregues dinàmiques, de vibracions, etc... 
De caràcter general 
- No s'han de transportar persones ni en les màquines ni en les caixes dels camions o de les traginades de trabuc. 
- No s'ha de permetre l'excés de càrrega, tan en pes com en volum. 
- Les casses, les culleres, etc.. de les màquines en repòs han de descansar en terra. 
- La indumentària per a protecció del personal exigida en l'obra, també s'exigeix als conductors de camions de trabucs o de 
màquines d'excavació. Tot i que en un moment determinat el seu ús no sembli gaire important, una política de seguretat correcte 
comporta l'habituació de tot el personal a l'ús dels cascs, les ulleres o pantalles de seguretat i contra la pols (si s'escau), el cinturó 
de seguretat (si s'escau), al calçat de seguretat, els guants, etc... 
 
1.13.05.02 - Maquinària d'elevació 
1 - Grua-torre 
El seu ús comporta l'existència d'una sèrie de riscs que podem classificar de la manera següent: 
A - Riscs derivats de la maquinària. 
B - Riscs derivats de la ubicació. 
C - Riscs derivats del transport de la càrrega (en elevació o en descens). 
D - Riscs de caràcter general. 
A - Riscs derivats de la maquinària 
Deixant apart els riscs induïts que puguin generar les aturades, bloquejant i similars, a conseqüència del mal esta dels diferents 
elements que componen una grua, hi ha dos riscs definits clarament: 
- Desplom o bolcada de la grua. 
- Caiguda de la càrrega transportada. 
Mesures preventives 
- Els materials s'ajustaran, pel que fa a la qualitat i a l'establiment de la seva vida mitjana, al que disposen les normes UNE 58, 101, 
103 i 105. 
- El muntatge serà fet per una empresa especialitzada que lliuri informe per escrit del muntatge adequat i del funcionament correcte 
de les grues. 
B - Riscs derivats de la ubicació 
- Desploms o bolcada de la grua causada per una superfície de sustentació inadequada. 
- Desplom, bolcada de la grua, caiguda de la càrrega i contacte elèctric per interferència amb obstacles (altres grues, edificacions, 
línies elèctriques, etc..). 
- Atrapades de persones. 
Mesures preventives 
- El braç amb ganxo hissat ha de poder girar sense obstacles, la seva alçada sobre edificacions per les quals pugui circular 
personal ha de prou perquè quedin 2.50 m. coma mínim entre les edificacions esmentades i la part més sortint de la grua. 
- En el cas de línies elèctriques aèries, la distància de seguretat ha de ser de 5 m. (en projecció horitzontal). Cal augmentar 
aquesta distància en la mesura que s'observi que l'oscil·lació de la càrrega pot disminuir-la. 
- En el cas que hi hagi diverses grues, caldrà tenir present el següent: 

- Entre el braç d'una grua i la torre d'una altra ha haver-hi coma mínim 2 m. (en distància horitzontal) 
- Entre les parts més sortints entre les dues grues, entre el ganxo en posició elevada de la grua més altra i al 

capaçment de la més baixa ha d'haver com a mínim de 3 m. (en vertical). 
- Escurçar el radi de gir d'una de les grues mitjançant un dispositiu limitador (n'hi ha de diversos tipus en el mercat). 
- Establiment de seqüències de treball fixant prioritats en la zona d'interferència. 
- Substitució (quan sigui possible i/o més rendible) d'una de les grues per una altra de braç mòbil, fix o telescòpica. 
- En tots els casos el personal maquinista ha de ser expert i ha de conèixer el quadre de senyals o fer servir 

radiotelèfons. Quan les grues girin per sobre de vials, el carro no passarà de la zona fixada per l'Ajuntament per a 
descàrrega de materials. 

- La distància mínima entre les parts de la grua que surtin més i els obstacles més propers és recomanable que 
sigui superior a 90 cm. Si això no es pot garantir, caldrà prohibir i acotar el pas del personal per aquestes zones. 

C . Riscs derivats de l'elevació, el transport i el descens de la càrrega 
- Desplom o bolcada de la grua. 
- Caiguda de la càrrega per: 

- Que es trenqui un element amarrador. 
- Que la càrrega sigui transportada en condicions precàries d'estabilitat 
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- Que per observació insuficient del gruista o del senyalista, algun obstacle, una sotja, un camió, etc.. es creuin amb 
la trajectòria de la càrrega. 

- Que la descàrrega sigui precària perquè les zones de rebuda siguin inadequades. 
D . Riscs de caràcter general 
- Riscs d'electrocució. 
- Caigudes des de punts alts. 
Mesures preventives de caràcter general 
 - Com a mesura preventiva, les grues-torre no s'han de fer servir per a la càrrega i descàrrega de materials a les diferents plantes 
durant la fase de treball dels paletes, si no és que es fan servir plataformes prou resistents, volades sobre les verticals dels sostres, 
o bé pòrtics llença càrregues que, aguantant-se amb un sostre, facin entrar la càrrega a la planta immediata inferior. 
- No s'ha de permetre l'elevació de persones amb una grua, ni tampoc que es facin les proves de sobrecàrrega a la punta per 
elevació del pes dels operaris. 
- La grua ha de tenir una placa de característiques que incloguin el diagrama de càrregues situada a un lloc fàcilment visible. El 
personal que la faci servir ha d'estar perfectament instruït en les característiques de càrrega de la grua. 
- Es portarà un llibre de manteniment i de control per a cada grua-torre, en fulls numerats per a fer-hi constar les operacions de 
manteniment, les peces canviades, i altres incidents, així com les dates en que s'hagin fet. 
- Cal verificar setmanalment el funcionament correcte del limitador de parell màxim, i s'ha de revisar mensualment. Cal fer-ho 
constar en el llibre de manteniment i control de la màquina, amb signatura del responsable d'aquesta operació. 
- Cal realitzar com a mínim un cop al trimestre, una revisió a fons de cables, frens, politges, controls elèctrics, i sistemes de 
comandament, així com de tots els elements dels mecanismes d´hissada, de gir, de distribució i de translació. Cal reflectir les 
incidències en el llibre de manteniment i control. 
- Cal interrompre les operacions amb grua quan la velocitat del vent superi el 80 Km/h, i per raons de seguretat, cal aturar el treball 
quan no es puguin controlar-les càrregues degut al fet de que oscil·lin molt, encara que no s'hagi arribat a aquesta velocitat. 
- No s'han d'accionar a mà als comptadors ni els inversors de l 'armari elèctric de la grua. En cas d'avaria, val que sigui subornada 
per personal qualificat i autoritzat. 
- Els operaris que recullin els materials a les plantes, independentment dels mitjans de protecció personal, han de posseir les 
condicions adequades per aquests llocs de treball. 
- Cap operari no ha d'estar sota càrregues suspeses encara que hagi d'ajudar més tard en les maniobres d'ascens o descens de la 
càrrega. 
- Comunicar immediatament als seus superiors qualsevol anomalia que observin en el funcionament de la grua, o en les 
comprovacions que efectuïn. 
- El gruista mai no ha de fer maniobres simultànies. Els moviments que cal seguir per desplaçar la càrrega d'un lloc a un altre són 
els següents. 
 - Hissada de la càrrega. 
 - Orientació de la fletxa en la direcció del lloc de descàrrega. 
 - Col·locació de la càrrega sobre la vertical del punt de descàrrega. 
 - Descens de la càrrega. 
 - Al moment de l'arrencada o al començament de la hissada, mai no s'ha de fer servir la velocitat ràpida de la grua, 
sempre s'ha de fer servir la velocitat curta o lenta. 
 - En cap cas no s'ha de permetre que el gruista manipuli les connexions de comandament a distància de la grua 
(botonera), alterant les posicions dels moviments de la màquina respecte de com indica a l'exterior. 
 
2 . Muntacàrregues 
Per l'anàlisi de les causes que puguin ser origen del riscs, farem servir la classificació que ja hem utilitzat: 
A - Riscs derivats de la maquinària. 
B - Riscs deguts a la ubicació. 
A . Riscs derivats de la maquinària 
Tota màquina comporta una sèrie de risc per funcionament anormal d’algun òrgan, o per frenades, o desgast, conseqüència d’un 
manteniment deficient o de poca escrupolositat en les revisions. 
Mesures preventives 
- Tots els òrgans de transmissió han d’estar protegits correctament, especialment el tambor d’enrollament. 
- Degut al fet que de vegades la immobilització de la plataforma no està perfectament sincronitzada amb l’aturada del motor, 
especialment en cas d’aturades brusques, es produeix el desenrotllament d’una certa quantitat de cable que cal guiar manualment. 
Aquesta operació és molt perillosa, ja que normalment és feta amb la mà protegida per un paper o per un  drap, i molts cops no es 
té present que l’existència d’una punta d’un fil d’acer pot arrossegar la mà i produir-se llavors l’atrapada. 
- Cal una revisió adequada dels enclavaments, això garantirà que en un moment determinat, mentre es carrega o descarrega en 
una planta no pot ser accionat des d’una altra. 
- Cal instal·lar tanques amb enclavament electromecànic que impedeixin accedir a les obertures d’accés al muntacàrregues. 
- Cal una revisió de tots els elements de tracció i de les connexions, unions, politges, etc...No cal instal·lar frens de seguretat 
mecànics perquè aquests no són per a ús de personal. 
B – Riscs degut a la ubicació 
- Els riscs més importants que són deguts a la ubicació són els de caigudes de materials, els d’empresonament o atrapada per la 
plataforma o entre l’estructura que li fa de guia i suport. 
- També cal que, tan a cada planta com a la base de l’estructura, es tanquin els accessos amb una malla de llum menor que 2 cm. i 
que arribi als 2.50 m. d’alçada. Aquesta malla garantirà que cap operari no es situï a sota inconscientment com a conseqüència 
d’algun fet imprevist (mareig, ensopegada...) 
- La plataforma també ha d’estar tancada amb una malla atesa la possibilita que caiguin materials mentre es desplaça, tan perquè 
molts materials no són paletitzats com perquè moltes vegades hi són apilats o subjectats de manera incorrecte. 
- El funcionament d’altres aparells com grues, vehicles de tota mena, etc... por afegir altres risc, per això cal procurar que els punts 
d’alimentació de les grues, camions, plantes de formigonat, etc..., no siguin al voltant del muntacàrregues. 
3 – Muntacàrregues de ganxo 
Per l’anàlisi de les causes que originen aquests riscs, seguirem la classificació que ja hem fet servir: 
A – Riscs derivats de la maquinària. 
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B – Riscs deguts a la ubicació. 
C – Riscs de caràcter general. 
D . Riscs de caràcter general. 
A – Riscs derivats de la maquinària 
- Desplom de muntacàrregues de ganxo. 
- Contactes elèctrics. 
- Caigudes de la càrrega. 
Mesures preventives 
- Com que és una màquina molt senzilla, aquests riscs poden quedar controlats amb una revisió prèvia de l’aparell. Es redueix, en 
essència al mecanisme d’elevació, la protecció adequada dels conductors elèctrics, (sobretot la connexió dels borns de motor) i el 
bon estat de conservació del cable d’elevació, del ganxo i del passador. Finalment, caldrà comprovar el bon funcionament del 
limitador del recorregut. 
B – Riscs deguts a la ubicació 
- Desplom del muntacàrregues de ganxo 
Mesures preventives 
- L’apuntal.lament es farà pensant que es pugui graduar la pressió. 
- També cal tenir en compte que aquest afermament cal variar-lo cada dia i molt en particular quan hi hagi alternances de pluja i 
sol. 
- Mai no es col·locarà un muntacàrregues de ganxo sobre en zones que siguin o que puguin  ser utilitzades per personal de l’obra, 
tan per circular-hi habitualment com perquè hi puguin accedir-hi ocasionalment. 
C – Riscs derivats de l’elevació de la càrrega 
- Comprovació que la càrrega en ascens no xoqui amb el braç per un mal funcionament del limitar de recorregut. 
- Ganxo en mal estat (obert, deformat). 
- Elevació incorrecte de la càrrega, perquè estigui mal centrada o perquè sigui superior a la càrrega màxima de l’aparell. 
- Recorregut de la càrrega per zones d’utilització simultània de persones. 
- Obstacles, sortints, etc..., situats en el recorregut de la càrrega i amb possibilitats de connectar-hi. 
D – Riscs de caràcter general 
- Caiguda del operari que manegui el muntacàrregues de ganxo. Ha d’haver-hi baranes incorporades o afegides al muntacàrregues 
de ganxo que han de garantir la protecció de l’operari. Només s’ha de deixar una zona sense protecció per la qual entrarà la 
càrrega, amb un forat que serà el mínim imprescindible perquè hi passi. 
- Cal establir un o més punts per la fixació del cinturó de seguretat. Cal preveure fins i tot que el mateix operari que rep la càrrega 
l’hagi de transportar al lloc on s’utilitza. És per això que és fonamental arbitrar un sistema que mantingui la seguretat sense crear 
destorbs ni molèsties suplementàries. Respecte a aquest punt cal assenyalar que el cinturó de seguretat mai no s’ha d’enganxar en 
cap part del muntacàrregues de ganxo. 

- Tots els òrgans mòbils del muntacàrregues de ganxo han d’estar protegits de manera escaient. 
-  

1.13.05.03 – Petita maquinària auxiliar 
La maquinària que analitzem és: 
1 - Serra circular. 
2 - Formigonera. 
3 - Vibrador. 
4 - Eines portàtils. 
5 - Pistola clavadora. 
 
1 – Serra circular 
Anàlisi dels riscs 
- Talls a les mans amb disc 
- Protecció de partícules. 
- Projeccions per trencada del disc. 
- Cop per retrocés del disc. 
- Electrocució per contacte elèctric indirecte. 
Mesures preventives 
Les condicions que han de tenir per a garantir un  ús segur són les següents: 
- Suport de serra segur i horitzontal. 
- Eix perfectament equilibrat per evitar que el disc salti. 
- Ha de tenir ganiveta divisòria en contra de la idea generalitzada, no és cap destorb. Només ha de reunir els requisits d’estar 
perfectament alineada amb els discs i el seu gruix serà com a mínim igual a la semisuma del disc i el gruix del tall (traç). Amb això 
s’aconsegueix evitar que la fusta es tanqui contra el disc. Aquest accident pot produir des de l’aturada per causa de la pressió i 
l'acceleració subsegüent en cedir d’aquestes – amb un retrocés violent de la peça – fins al trencament del disc, i encara les 
clàssiques corones que apareixen en els discs i que els fan perdre les qualitats tècniques necessàries. 
- Els discs no han de tenir dents trencades, i tampoc a de ser d’un diàmetre tan petit (després d’esmolades successives) que no 
quedin garantits els tallants correctes ni la subjecció adequada (per part de l'operari que hi treballi) de la peça que es talla. 
- Cal extremar les precaucions en els discs de carborúndum o de vídia pel que fa a l’equilibrat del disc i l’empenta adequada de la 
peça, ja que trenques molt fàcilment. 
- El disc ha d’estar totalment tapat per la part de sota amb cobertes rígides. Només ha de quedar obert un forat al fons perquè 
surtin les serradures i la pols. 
- Per la part de dalt o de treball, el disc ha de tenir una protecció regulable(al mercat n’hi ha unes quantes) que impossibiliti el 
contacte amb les mans. 
- La serra de disc ha de tenir una bona connexió de presa de terra que elimini el risc de contacte elèctric indirecte. 
- Totes les connexions, borns i conductors elèctrics que arribin al motor de la màquina, han d’estar totalment protegits per tal de 
garantir que sigui impossible el contacte elèctric directe amb les parts metàl·liques de la serra. En ambients humits els cables, 
caixes de connexions i l’interruptor d’engegada han de ser del tipus antihumitat. 
- Com a norma general s’ha de treballar sempre amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 
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- En tallar materials ceràmics, cal fer servir màscares contra la pols. Si tècnicament és possible, també cal fer servir un sistema d’ 
humitejat durant l’operació de tallar. 
- Cal fer servir empenyedors adients quan la mida de les peces a tallar (falques) no garanteixi la seguretat de les mans del 
treballador. 
 
2 – Formigonera 
Només analitzarem les formigoneres més o menys grans, però que sempre són portàtils. 
Anàlisi de riscs 
- Contacte elèctric directe. 
- Contacte elèctric indirecte. 
- Atrapada amb element de transmissió. 
- Atrapada amb les paletes de carregar. 
Mesures preventives 
- El cable d’alimentació elèctrica ha de tenir el grau d’aïllament adequat per la intempèrie. La connexió als borns del motor ha 
d’estar perfectament protegida contra contactes elèctrics directes. 
- No s’ha de premsar el cable d’alimentació amb la carcassa que protegeix els elements de transmissió. 
- El cable d’alimentació ha de portar incorporat el conductor de presa de terra correctament connectat a la carcassa i a la presa de 
terra general del quadre de distribució que correspongui. 
- Mai no s’ha d'instal·lar l’interruptor d’engegada a l’interior dels compartiments del motor i de les corretges de transmissió. Cal 
instal·lar-lo a l’exterior i amb protecció contra els cops i l’aigua. 
- Per a fer la neteja de les paletes de barreja cal desconnectar la màquina de la font d’alimentació. 
- No s’ha de col·locar la formigonera en llocs per on hi passin persones, ni tampoc en la trajectòria de les càrregues de la grua. 
- El material de protecció personal que cal fer servir per manejar aquesta màquina és el següent: casc, guants de goma i ulleres 
contra esquitxades. 
- S’han de fer servir botes de goma i la careta contra la pols en funció de les característiques concretes de cada lloc de treball. 
 
3 – Vibrador 
Anàlisi dels riscs 
- Contacte elèctric directe 
- Contacte elèctric indirecte. 
- Protecció de abeurada. 
Mesures preventives 
- Tan el cable d’alimentació com la connexió al transformador han d’estar en perfectes condicions d’aïllament i d’estancaments. 
- Si cal arrossegar-la, s’ha de fer entre dos operaris (en funció de la llargada que tinguin). 
- Cal fer servir guants de goma sota els guants de cuir. 
- El calçat ha de ser de goma, botes de canya alta amb plantilla i puntera de seguretat. També cal que facin servir ulleres tipus 
panoràmic contra esquitxades i casc de seguretat. 
 
4 – Eines portàtils 
A - Eines portàtils elèctriques. 
B - Eines portàtils pneumàtiques. 
 
A – Eines portàtils elèctriques 
- De tall: Trepanadores 
- D’abrasió: Radials 
- Per escalfament: Soldador 
Només comentarem els rics derivats de les eines mateixes, i no tindrem en compte els que es deriven de les superfícies de treball, 
les bastides, etc..., que es fan servir per a treballar amb les eines portàtils elèctriques de que parlem. 
Anàlisi dels riscs 
- Contacte elèctric directe. 
- Contacte elèctric indirecte. 
- Talls i erosions. 
- Atrapades. 
- Projecció de partícules (incandescents o no) 
- Cops o talls per rebots violents de l’eina. 
- Cremades. 
- Ambient plujà. 
Mesures preventives 
- Els cables elèctrics d’alimentació han de tenir aïllament en un bon estat de conservació. Si es fan servir prolongacions, han de ser 
amb connectors adequats, i mai no s’han d’empalmar provisionalment. 
- Les eines portàtils han de disposar dels sistemes de seguretat següents: doble aïllament, presa de terra de les masses (PTM) o 
utilització amb transformador de seguretat o separació de circuits. 
- Cal fer servir els elements de protecció personal adients: ulleres, pantalles de seguretat i guants de cuir. 
- Cal portar roba ajustada, no fer servir anells ni cadenes ni res que comporti la possibilitat d’una enganxada o d’una atrapada. 
- Cal fer servir aquestes eines amb molt de compte especialment les d’abrasió, que tenen una velocitat de rotació molt alta. Un 
contacte accidental de la carcassa o el mànec mentre treballin, una lleugera enganxada o un atasconament poden fer que l’eina 
reboti en la seva trajectòria. 
- Tenint en compte que l'emissió de pols és puntual, quan se'n faci i mentre duri cal portar ulleres. 
- En general, cal fer servir aquestes eines amb pro compte per a començar la feina i continuar-la correctament, amb les broques i 
els discs ben afermats, mantenint les trajectòries de treball ben perpendiculars a la superfície de treball, amb un centrat correcte del 
punt d’atac, etc... 
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B – Eines portàtils pneumàtiques. 
- Quan actuen per percussió: martell picador. 
- Quan actuen per impacte: pistola clavadora, grapadora, etc... 
Anàlisi dels riscs 
- Cops per trencament de 1 mànega. 
- Cops, talls i perforacions en general. 
- Stress sonor. 
- Vibracions. 
- Projecció de partícules. 
Mesures preventives 
- Revisar les mànegues d'alimentació d'aire, canviar immediatament les que estiguin esquerdades o amb fissures i, en general 
totes les que hagin perdut elasticitat en doblegades.  
- No s'ha de situar cap part del cos al costat mateix del punt d'operació, en general, ni en la trajectòria de les pistoles 
clavadores, en particular. 
- Fer servir protectors d'orelles quan el nivell sonor superi els 80 dB (A), tan si és seguit com si és intermitent (per impacte). 
- Fer servir cinturó antivibrador quan es treballi amb martells-picadors. 
- Fer servir calçat de seguretat amb puntera metàl·lica que eviti cops als peus. 

- També, i com a norma, els treballadors han de portar ulleres de seguretat, i quan hi hagi emanacions de pols, 
caretes. 

5 .- Pistola clavadora 
En realitat és una eina portàtil, però per les seves característiques pot ser considerada una arma de foc, raó per la qual cal 
extremar les precaucions quan es faci servir. 
Anàlisi dels riscs 
Ferides punxants per:  
- Rebots 
- Projeccions 
- Perforacions 
Mesures preventives 
- Fer servir la càrrega adient segons les instruccions que doni el fabricant.  Només això, ja queda eliminat un nombre important 
de perforacions i de rebots.  
- Fer servir una campana protectora, fins i tot amb els martells clavadors, en els quals la velocitat de sortida és menor que en 
les pistoles. 
- Mai no s'ha de clavar en : 
Cantonades, s'ha de fer a una distància mínima de 10 cm. 
Superfícies corbes. 
Materials fàcilment perforables. 
Materials elàstics o molts durs. 
Materials fràgils i trencadissos. 
- El seu ús comporta: 
No apuntar mai ningú. 
No tenir-la carregada a la mà. 
Transportar-la cap per avall i descarregada. 
Fer el tret des de darrera de l'eina i no pas al costat. 
Mantenir l'eina en un estat de conservació adequat. 
Fer servir sempre casc i ulleres de seguretat. 
 
1.13.06 -  Equips i mitjans auxiliars 
 
1.13.06.01 -  Altres, bastides i plataformes 
Condicions constructives 
Són definides a l'article 20 de I'OGSHT: 
- "Els pisos i passadissos de les plataformes de treball han de ser antilliscants, cal mantenir-los nets d'obstacles i han d'estar 
proveïts d'un sistema de drenatge que en permeti l'eliminació de productes lliscosos". 
- "Les plataformes que ofereixin perill de caigudes des de més de 2 m. d'alçada han d'estar protegides tot al voltant amb 
baranes i sòcols amb les condicions que assenyala l'article 23".  
- "Quan es treballi sobre plataformes mòbils cal fer servir dispositius de seguretat que n'evitin el desplaçament o la caiguda". 
Aquestes condicions es complementen amb l'articulat contingut a la sub-secció 2a."bastides" de L'Ordenança, Laboral de la 
Construcció: 
Art. 206 - "Els taulons que formen la plataforma de la bastida s'han de disposar de tal manera que no es puguin moure ni 
tampoc bascular, relliscar o fer qualsevol altre moviments perillós". 
Art. 212 - Fins a 3 m. d'alçada es poden fer servir bastides de cavallets metàl·lics fixes, sense travaments". 
(Entre 3 i 6 m. alçada màxima permesa per aquest tipus de bastides, cal fer servir cavallets metàl·lics armats de bastidors 
metàl·lics travats). 
Anàlisi dels riscs 
- Obstacles a la plataforma. 
- Fallada de suports. 
- Trencada o caiguda de la plataforma. 
- immobilització insuficient de la bastida. 
- interferències amb altres elements i equips mòbils. 
Mesures preventives 
- Cal netejar-ne la superfície per evitar-hi l'acumulació d'elements lliscants (olis, etc..). També cal eliminar-ne les incrustacions 
de formigó adormit. En general, no ha d'haver-hi irregularitats a la superfície.  Cal fer servir calçat amb sola antilliscant.  
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- Cal revisar els suports de les bastides i els cavallets per a detectar-hi trencades, esquerdes o nusos que comportin una 
disminució de la resistència.  En els suports metàl·lics cal comprovar que no hi hagi fissures ni rovell. De les plataformes 
volades cal comprovar-ne l'estat de conservació i la pressió correcta dels puntals. 
- Els taulons, taulers, etc... que es facin servir de plataforma han de ser sòlids, i han d'estar subjectes entre ells i els suports, i 
no s'han de sobrecarregar.  
- La bastida ha d'estar perfectament immobilitzada, especialment si és mòbil (amb rodes). El dispositiu de bloqueig ha de 
funcionar correctament.  
- No s'han de muntar les bastides en zones de pas de vehicles o de persones llevat que es talli i es senyalitzi una zona de 
seguretat continua. Tampoc no s'ha d'ubicar en zones de proveïment en les grues ni a prop del muntacàrregues de plataforma 
o de ganxo. 
També cal tenir en compte si es fa algun treballa a la seva vertical (a nivell superior o inferior) que pugui comportar la caiguda 
de materials. 
- Les bastides, castellets, etc.... encara que no facin els 2 m. d'alçada, si són situats a l'extrem d'un sostre, (encara que aquest 
tingui protecció perimetral) cal considerar-los elements amb perill de caigudes des d'una alçada més de 2 m. i han de tenir per 
tan la protecció perimetral que estableix l'art. 23 de I'OGSHT. 
 
1.13.06.02 -  Escales de mà 
Condicions constructives 
Són definides a l'article 19 de I'OGSHT 
- "Les escales de mà han de tenir sempre les garanties que calen pel que fa a la solidesa, estabilitat i seguretat i si s'escau, 
d'aïllament o incombustió". 
- "Quan els muntatges siguin de fusta, cal que siguin d'una sola peça, i els graons han d'estar ben encaixats i no només 
clavats". 
-"Les escales de mà no s'han de pintar, llevat del cas que el faci en vernís transparent, per evitar que quedin amagats els 
possibles defectes". 
- "Es prohibeix empalmar escales" (llevat de les extensibles, que són garantides pels fabricants respectius). 
- "Han d'estar proveïdes de tacons, puntes de ferro, grapes o altres mecanismes antilliscants als peus, o de ganxos de 
subjecció a la part superior (cal entendre que els diferents elements de fixació són en funció del terreny on s'aguantin.  
Exemples: Superfície pintada amb tendència a lliscament, tacons de goma, sorra o terra, sòl irregular ... ). 
Anàlisis dels riscs 
- Caigudes des de punts alts: 
- Lliscament de l'escala. 
- Fallada del peu de l'escala. 
- Trencada d'algun element de l'escala. 
- Situació inadequada de l'escala. 
- Treball incorrecte de l'operari. 
- Lliscament de l'operari a l'escala. 
- Accident causat per un altre agent material. 
Mesures preventives 
Escales amb tacons amb bon estat d'ús.  Ajut d'un altre operari cas que la base no es poguí fixar.  Col·locar l'escala amb la 
inclinació adient (relació entre projecció vertical i horitzontal 4:1) 
No col·locar l'escala sobre caixes, maons, etc... que siguin una base dèbil i inestable. 
Escala amb bon estat de conservació: no ha d'haver-hi trencades, esquerdes, ni manipulacions en els muntants ni els graons. 
- Evitar col·locar l'escala en zones de pas de persones o de vehicles (a la vora o a sobre de portes) o en la vertical d'altres 
feines que, per manca de visibilitat, poguessin afectar-la. També cal revisar-ne la col·locació a prop d'elements mòbils. 
- No s'han de fer feines que comportin transmetre vibracions o impactes bruscs a l'escala (fer forats a les parets o fixacions als 
sostres o parets amb pistola clavadora, per exemple), si aquesta no està perfectament immobilitzada (subjecció que 
complementa els tacons o les grapes de la base)  
- No s'han de fer feines que impliqui un desplaçament del cos que alteri l'equilibri del centre de gravetat. Treballant en un 
sostre, el cercle de seguretat és aconsellable que no passi dels 25 cm. de radi al voltant del cap de l'operari.  Treballant en una 
paret, no s'haurien de superar els 45 cm. a cada cantó del centre del cos en posició vertical. 
- Per pujar i baixar s'ha d'anar de cara a l'escala. 
- Cal eliminar els olis o substàncies lliscants de les escales que es facin servir en ambients on hi hagi lubrificants. 
- Cal eixugar prèviament les escales metàl·liques quan es treballi en ambients humits o a primeres hores del matí. 
- El calçat ha de ser antilliscant. 
- No s'ha de treballar en eines elèctriques des d'escales metàl·liques ni a prop d'instal·lacions elèctriques. 
- No s'han de portar càrregues pujant o baixant per una escala (L'OGSHT, en el punt 6 g. de l'article 19 admet 25 Kg de càrrega 
màxima). 
 
1.13.07 -  Prevenció d'incendis 
Metodologia del procés constructiu 
Durant la fase de construcció i enderrocament, la font de risc d'incendi està basada fonamentalment 
en dues situacions concretes: el control sobre els elements fàcilment combustibles i el control sobre les fonts d'energia. 
En el primer cas s'hauran de tenir en compte les formes d'emmagatzematge de materials, tant per 
les seves quantitats com per la proximitat o veïnatge a altres elements fàcilment combustibles. 
Anàlisi dels riscs 
- Aplec de materials. 
- Productes de rebuig 
- Tallers d'obra. 
- Treballs de soldadura 
- Treballs amb ús de flama oberta 
- Instal·lacions provisionals d'energia 
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Mesures preventives 
- S'emmagatzemaran en recintes separats els materials inflamables que s'han d'utilitzar en els diferents treballs. 
- Igualment combustibles líquids i lubrificants han d'estar en un local aïllat, convenientment airejat, amb tots els recipients 
tancats. 
- Les operacions de transvasament de combustibles s'ha de fer amb una bona ventilació, fora de la influència d'espurnes i fonts 
d'ignició.  S'han de preveure així mateix les conseqüències de possibles escalaments durant L'operació, per la que s'ha de tenir 
a mà terra o sorra per a abeurar el sol. 
- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducte a seguir en aquest treballs. 
- Quan es transvasin líquids combustibles o s'omplin dipòsits s'hauran de parar els motors accionats pel combustible que s'està 
transvasant. 
- El material utilitzat en el muntatge de les instal·lacions d'electricitat o de calefacció per l'obra ha de estar en perfectes 
condicions d'ús. 
Els quadres i els equips d'aquesta classe han de fixar-se sòlidament a punts fixos, no s'admetran en bastides ni a terra. 
- A les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mòbil, transvasament de combustible, muntatge 
d'instal·lacions energètiques, en totes aquelles en que es manipuli una font d'ignició, han de col·locar-se extintors (la càrrega i 
la seva capacitats està en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el volum d'aquest), així com terra i 
sorra a on es manegui líquids inflamables, amb l'eina pròpia per estendre-la.  
- No es podran efectuar treballs de tall i soldadures en lloc on hagi explosius, vapors inflamables, o a on a pesar de totes les 
mesures de precaució no es pugui garantir la seguretat davant d'un eventual incendi. 
- Quan es fa regates, escorrentius o forats de pas de canalitzacions, han d'obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o 
flames d'un recinte de l'edifici a l'altre, evitant-se així la propagació de l'incendi, i si aquests forats s'han de practicar en parets 
tallafocs o forjats, dita obturació haurà de fer-se de forma immediata i amb productes que assegurin d’estanqueïtat contra el 
fum, calor i flames. 
 
1.13.08 -  Diversos 
 
1.13.08.01 -  Mesures higièniques 
Nivells sonors habituals en la indústria de la construcció 
 
 db(A) 
Compressor 82-94 
Equip de clavar pilons (a una distància de 15 cm) 82 
Formigonera 60-72 
Martell pneumàtic (en un lloc tancat) 103 
Martell pneumàtic ( a l’aire lliure) 94 
Pedra esmeril 60-65 
Camions 80 
Excavadores 95 
Grues automòbils 85 
Martell perforador 110 
Mototragella 105 
Pala carregadora d’erugues 95-100 
Pala carregadora amb pneumàtics 84-90 
Pistola de clavar claus 105 
Rataflex (desbardadora) 105 
Serra de disc 100 
Tractor d’erugues 100 
 
L'article 147 de I'OGSHT estableix la necessitat de fer servir proteccions individuals quan el nivell sonor passi dels 80 dB (A), 
suposant que ja se n'hagi intentat l'eliminació o la reducció per altres mitjans. 
Feines en les quals és habitual la producció de pols 
- Escombrar i netejar els locals 
- Manejament de la runa 
- Demolicions 
- Perforacions 
- Manipulació de ciments 
- Treballar amb raig de sorra 
- Tallament de maons i altres materials amb serra mecànica 
- Pols i serradures treballant la fusta 
- Feines amb pedra d'esmeril 
- Pols i fums de soldadura elèctrica, especialment si es treballa en un local tancat. 
- Moviments de terres 
- Circulació normal de vehicles 
- Fregar amb paper de vidre parets i terres 
- Plantes asfàltiques  
Sistemes de prevenció i de protecció 
 
Neteja locals Aspirador- rec 
Runa - demolicions Recs previs 
Perforacions Injecció d'aigua 
Manipulació ciment Filtres instal·lacions tancades 
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Doll de sorra Equips autònoms respiració 
Tall o fregament de materials Addició d'aigua 
Treballs amb fusta, poliments i soldadura Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxucats i asfàltiques Aspiració localitzada 
 
1.13.08.02 -  Indumentària per a protecció personal 
 
Descrivim en aquest capítol la indumentària per a protecció personal que es fa servir més freqüentment en major nombre en un 
centre de treball de la construcció, en funció dels riscs més corrents a que estan exposats els treballadors d'aquest sector. 
Casc 
Els casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
Ha d'estar homologat d'acord amb la Norma Tècnica Reglamentària MT (Resolució de la DG de Treball 14.12.74, BOE 312 de 
30.12.74) 
Les característiques principals són: 
Classe N: Es pot servir en treballs amb riscs elèctric a tensions inferiors o igual a 1000 V. 
Pes: no ha de passar de 450 g. 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de 10 anys, encara que no hagin estat utilitzats, han de ser substituïts 
per uns altres de nous. 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se’n canviïn les parts interiors en contacte amb el cap. 
Botes 
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de 
perforacions de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes, sabates o sandàlies) homologat d'acord amb la 
Norma Tècnica Reglamentària MT5 (Resolució de la DG de Treball de 32.01.80 número 37 de 12.02.80) 
Les característiques principals són:  
Classe III: Calçat amb una puntera i plantilla.  
Pes: no sobrepassaran els 800 gr. 
Quan calgui treballar en terres humits o en puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de ser de goma.  
Norma Tècnica Reglamentària MT 27.  Resolució de la DG de Treball de 03.12.81, BOE número 305 de 22.12.81 Classe E 
Guants 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talis, esgarrapades, picadures, etc ) cal fer servir guants.  
Poden ser fets amb diferents materials, com per exemple: 
 
Cotó o punt Feines lleugeres 
Cuir Manipulació en general 
Malla metàl·lica Manipulació de xapes que tallin 
Lona Manipulació de fustes 
 
Per a protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats seguint la Norma Tècnica Reglamentària MT 11 
(Resolució de la DG de Treball 06.05.77 BOE número 158 de 04.07.77) 
Per les feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats d'acord amb la Norma Tècnica 
Reglamentària MT 4 (resolució de la DG de treball de 28.07.75, BOE número 211 de 03.11.75) 
Cinturons de seguretat 
Quan es treballi en un lloc alts i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu L'ús de cinturons de seguretat homologats 
d'acord en la Norma Tècnica Reglamentària següents:  
- MT 13 (Resolució de la DG de Treball de 08.06.77, BOE número 210 de 02.09.77)  
- MT 21 (Resolució de la DG de Treball de 21.02.81, BOE número 64 de 16.03.81) 
- MT 22 (Resolució de la DG de Treball de 23.02.81, BOE número 65 de 17.03.81) 
Les característiques principals són: 
Classe A - Cinturó de subjecció 
S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats.  L'element 
amarrador ha d'estar sempre tibant per a impedir la caiguda lliure. 
Classe B - Cinturó de suspensió 
S'ha de fer servir quan el treballador pugui estar sospès, però només ha d'haver-hi la possibilitat d'esforços estàtics (pes del 
treballador).  Mai no ha d'haver-hi la possibilitat de caiguda lliure. 
Classe C - Cinturó de caiguda 
S'han de fer servir quan el treballador pugui desplaçar-se i hagi la possibilitat de caiguda lliure. 
Dispositius contra caigudes 
Quan els treballadors duguin a terme operacions d'elevació i descens cal fer servir dispositius contra caigudes segons la 
classificació següent, regulada a la Norma Tècnica Reglamentària MT 28 (Resolució de la DG de Treball de 25.09.82, BOE 
número 229 de 14.12.) cal vigilar de manera especial la seguretat del punt d'ancoratge i la seva resistència. 
Classe A - 
Treballadors en operacions d'elevació i de descens i necessitat de llibertat de moviments. 
Classe B - 
Per a operacions de descens, o en ocasions en que calgui una evacuació ràpida de persones. 
Classe C - 
Per a feines de durada curta i en substitució de bastiments. 
Protectors auditius 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior ais 80 dB (A), és obligat L'ús de 
protectors auditius, que sempre són d'ús individual.  Aquest protectors han d'estar homologats d'acord amb les Normes 
Tècniques Reglamentàries. 
Els protectors auditius poden ser taps, orelleres o cascs contra el soroll. 
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Segons els valors d'atenuació es classifiquen en les categories A, B,C,E. 
Protectors de la vista 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols i fums, esquitxos de líquids, i radiacions perilloses o 
enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.  Els oculars de protecció han d'estar 
homologats d'acord amb les Normes Tècniques Reglamentàries MT 16 (Resolució de la DG de Treball de 28.06.78, BOE 
número 216 de 09.09.78) 
En el cas de les pantalles de soldador cal ajustar-se a les homologacions recollides en les Normes Tècniques Reglamentàries 
MT 3 (Resolució de la DG de Treball de 28.07.75, BOE número 250 de 02.09.75), Mt 18 (Resolució de la DG de Treball de 
19.01.79, BOE número 33 de 07.09.79) i Mt 19 (Resolució de la DG de Treball de 25.05.79, BOE número 148 de 27.08.79) 
Han de tenir vidre doble; el vidre fosc ha de ser retràctil per a facilitar el picat de l'escòria. 
Aquestes pantalles poden ser de mà, amb arnés propi perquè els treballadors se les ajustin al cap, o acoblades al casc de 
seguretat. 
Protectors de les vies respiratòries 
Considerem com a més freqüent la inhalació de pols en les operacions de tallat amb disc de peces ceràmiques o de 
prefabricats de formigó.  Per a protegir les vies respiratòries dels treballadors dedicats a aquesta tasca, cal fer servir caretes 
amb filtre mecànic homologades d'acord amb les Normes Tècniques reglamentàries MT 7 (Resolució de la DG de Treball de 
28.07.75, BOE número 215 de 08.09.75). MT 8 (Resolució de la DG de Treball de 28.07.75, BOE número 215 de 08.09.75), i 
MT 9 (Resolució de la DG de Treball de 28.07.75, BOE número 216 de 09.09.75) 
Roba de treball 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball facilitada gratuïtament per l'empresa. 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires cap en fora, 
etc..) i fàcil de netejar. En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similars, se'ls ha de proveir de roba 
impermeable. 
Eines manuals per a treballs elèctrics en BT 
Si s'han de fer feines elèctriques i instal·lacions de BT, les eines manuals utilitzades, com tornavisos, claus, estenalles, talla-
filferros, pelafils, etc... han d'estar homologats d'acord amb la Norma Tècnica Reglamentària MT 26 (Resolució de la DG de 
Treball de 30.09.81, BOE de 10.10.81) 
 
1.14 - RELACIÓ DE DISPOSICIONS SOBRE SEGURETAT I SALUT 
 
1940 
- Orden de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII; art. 66 a 74 (BOE: 03/02/40). Reglamento General sobre Seguridad y 
Higiene.  
1952  
- REGLAMENTO  DE SEGURIDAD E HIGIENE  EN EL TRABAJO Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE 
núm. 167 15/06/1952)  
- Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953)  
- Derogación de los artículos 100, 101, 102, 103, 104 y 105 (BOE núm. 33, 02/02/1956)  
- Modificación del artículo 16. Orden de 23 de setiembre de 1966 (BOE núm. 235, 01/10/1966)  
- Derogación del Capítulo III, del Ministerio de la presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004)  
1970  
- ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERAMICA. Orden de 28 de agosto 
de 1970, del Ministerior de Trabajo (BOE núms.. 213 al 216 del 5 al 9 de setiembre de 1970) ( C.E. – BOE núm. 249, 17/10/1970)  
-  Modificación de niveles y categorías de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 (BOE núm. 78, 31/03/1972).  
- Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 10/08/1972)  
- Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182 31/07/1973)  
1971  
- ORDENANZA GENERAL  DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de 
Trabajo (BOE núms.. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (BOE núm. 82, 06/03/1971)  
1977  
- Orden de 23 de mayo de 1977 (BOE 14/06/77), Reglamento de Aparatos elevadores para obras  
- Modificada por la Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE 14/03/81)  
1984  
- Orden de 31 de octubre de 1984 (BOE 7/11/84), Reglamento sobre seguridad de los trabajadores con riesgo de amianto.  
- Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE 15/01/87)  
-  Real Decreto 108/1991, de 1 de de febrero de 1991 (BOE 06/02/1991), de prevención y reducción  de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto.  
- Modificación: Orden de 26 de julio de 1993 (BOE 05/08/1993) que modifica los artículos 2, 3 y 13  
1987  
- Orden de 7 de enero de 1987 (BOE 15/01/87), Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajadores con 
riesgo de amianto.  
- Orden de 31 de agosto de 1987 (BOE 18/09/87), Señalización, balizamiento, limpieza i terminación de obras fijas en vías fuera de 
población.   
- Orden de 16 de diciembre de 1987 (BOE 29/12/87), Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo i instrucciones 
para su cumplimentación y tramitación. 
1988  
- Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d’Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 30/11/1988). Per la qual 
s’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques.  
- Orden de 28 de junio de 1988 (BOE 07/07/88), Instrucción Tècnica complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención referente a gruas-torre desmontables para obras.  
- Modificación: Orden de 16 de abril de 1990 (BOE 24/04/90)  
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1989  
- Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes i de la Secretaria de Gobierno (BOE núm. 
263 02/11/1989) (corrección de erratas BOE núm. 295, 09/12/1989 i núm. 126, 26/05/1990) De protección a los trabajadores frente 
a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.  
1992  
- Directiva 95/57/CEE de 24 de juny (D.O. 26/08/92). Disposicions mínimes de seguretat i de salud que s’han d’aplicar en les obres 
de construcció temporals o mòbils.  
- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre de 1992, del Ministerio de Relaciones con las Cortes i de la Secretaria del Gobierno 
(BOE núm. 311, 28/12/1992). Que regula las condiciones parar la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. Corrección de erratas (BOE núm. 42, 24/12/1993).  
- Modificación: Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57, 08/03/1995) (Corrección de 
erratas BOE núm. 57, 08/03/1995).  
1993  
- Orden de 26 de julio de 1993 (BOE 05/08/1993) que modifica los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de octubre de 1984 por la 
que se aprueba el reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto, y la Orden de 7 de enero de 1987  
1995  
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995), de Prevención de Riesgos Laborales. 
*Ley 50/1998 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (BOE 313) “de acompañamiento a los 
Presupuestos Generales del Estado”, en su Título II “de lo Social”, Capítulo III, artículo 36 establece la modificación de la ley citada 
en el título.  
- Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 27, 31/01/2004). Desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  
1996  
- Resolución de 24 de julio de 1996, actualiza la Orden de 23 de septiembre de 1987, que aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para 
Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos.  
- Real Decreto 2370/1996 de 1 de noviembre del Ministerio de Indústria y Energia (BOE núm. 309, 24/12/1996).  
- Nuevo texto modificado y refundido de la instrucción técnica complementaria MIEAEM4 del reglamento de aparatos de elevación 
y manutención, referente a grues móviles autopropulsadas usadas.  
1997  
- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. *Modificación, Real 
Decreto 780/1998, de 30 de abril del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 104, 01/05/1998) *Modificación, Real 
Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE núm. 127 de 29 de mayo de 2006) - Orden de 20 de febrero de 1997, por el que se 
modifica el Anexo I, 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.  
- Resolución de 3 de abril de 1997 que complementa de Orden de 23 de septiembre de 1987, que aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a Normas de Seguridad para 
Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos.  
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 
(BOE núm. 97, de 23 de abril de 1997)  
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997). Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en  los lugares de trabajo.  
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997). Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para 
los trabajadores.  
- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que 
incluye pantallas de visualización.  
- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de loa trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes biológicos durante el trabajo.  
- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997). De protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. *Modificación. Real 
Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerior de la Presidencia (BOE núm. 145, 17/06/2000).  
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997) Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, del Ministerio de la presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997) por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. *Modificación, Real 
Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)  
- Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención aprobado 
por el Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.  
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. *Deroga el Real Decreto 55/1986 sobre obligatoriedad de inclusión de Estudios de Seguridad e Higiene en proyectos 
de edificación y obras públicas. 
- Modificación, Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE núm. 127 de 29 de mayo de 2006)  
1998  
- Ordre de 12 de gener de de 1998, modificada por l’Ordre de 14 de gener de 1998 (DOGC núm. 2565, 27/01/98). Per la qual 
s’aprova el model de Llibre d’Incidències en obres de Construcció.  
- Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
- Real Decreto 780/1998 de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención.  
- Resolución de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por 
Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.  
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1999  
- Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.  
- Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Delegación de facultades en Materia de Seguridad y Salud en las Obras 
de Construcción, complementa art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad en las Obras de Construcción.  
- Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988 sobre los requisitos y datos que deben reunir 
las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo.  
2000  
- Real Decreto 1124/2000 de 16 de junio por el que se modifica el Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.  
2001  
- Real Decreto 374/2001 de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 01/05/2001) Sobre protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos durante el trabajo.   
- Real Decreto 614/2001 de 21 de junio del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 148, 21/06/2001) Sobre disposiciones mínimas 
para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
- Real Decreto 783/2001 Reglamento de protección contra radiaciones ionizantes  
- Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre por el que se establece el título de Técnico superior en Prevención de Riesgos 
Profesionales y las correspondencias enseñanzas mínimas (substitueix al TPRL Nivell Intermedi).  
2002  
- Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 52, 01/03/2002). Sobre emisiones sonoras 
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. *Modificación. Real decreto 524/2006, de 28 de abril, del 
Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 106, 04/05/2006).  
2003  
- Real Decreto 277/2003, de 7 de marzo, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente 
al título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales.  
- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la nueva Instrucción técnica complementaria MIE-AEM-2 del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.  
- Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica 
complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.  
- Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones especificas en materia de Seguridad Social.  
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativa de la prevención de riesgos laborales.  
2004  
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  
- Decret 399 de 5 d’octubre, del Departament de Treball i Indústria (DOGC 4234, 07/10/2004). Es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comités de seguretat i salud, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de 
delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salud.  
- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 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, en materia de 
trabajos temporales en altura.  
2005  
- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre (BOE núm. 265, 05/11/2005), sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.  
2006  
- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido.  
- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
- Real decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 106, 04/05/2006). Que modifica al RD 
212/2002 sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
LEY 32/2006, de 18 de octubre (BOE núm. 250 de 19 de octubre), reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción.  
2007  
- Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció.  
- Resolucions aprovatòries de Normes Tècniques Reglamentàries per a diferents medis de protecció personal de treballadors:  
- Resolución de 14 de diciembre de 1974 (BOE, 30/12/74) NR MT-1: Cascos no metálicos  
- Resolución de 28 de julio de 1975 (BOE, 01/09/75) NR  MT-2: Protectores auditivos  
- Resolución de 28 de julio de 1975 (BOE, 02/09/75) NR  MT-3: Pantallas para soldadores. Modificación: BOE 24/10/75  
- Resolución de 28 de julio de 1975 (BOE, 03/09/75) NR  MT-4: Guantes aislantes de electricidad. Modificación: BOE 25/10/75  
- Resolución de 28 de julio de 1975 (BOE, 04/09/75) NR  MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. - Modificación: 
BOE 27/10/75  
- Resolución de 28 de julio de 1975 (BOE, 05/09/75) NR  MT-6: Banquetas aislantes de maniobra. Modificación: BOE 28/10/75  
- Resolución de 28 de julio de 1975 (BOE, 06/09/75) NR  MT-7: Equipos de protección personal de vías respiratorias. Normas 
comunes y adaptadores faciales. Modificación: BOE 29/10/75  
- Resolución de 28 de julio de 1975 (BOE, 08/09/75) NR  MT-8: Equipos de protección personal de vías respiratorias: Filtros 
mecánicos. Modificación: BOE 30/10/75  
- Resolución de 28 de julio de 1975 (BOE, 09/09/75) NR  MT-9: Equipos de protección personal de vías respiratorias: Mascarillas 
autofiltrantes. Modificación: BOE 31/10/75  
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- Resolución de 28 de julio de 1975 (BOE, 10/09/75) NR  MT-10: Equipos de protección personal de vías respiratorias: Filtros 
químicos y mixtos contra amoníaco. Modificación: BOE 01/11/75  
 
• Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. • Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. • Orden 
FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares 
de obra en la construcción de puentes de carretera. • Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. • Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
2008 
-Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para la 
aplicación de la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con 
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad 
Social.  
-Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones 
técnicas complementarias.  
2009 
-Resolución de 3 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo estatal del 
sector del metal que incorpora nuevos contenidos sobre formación y promoción de la seguridad y la salud en el trabajo y que 
suponen la modificación y ampliación del mismo. 
-Resolución de 17 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo 
general de ferralla.  
-Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.  
2010 
-Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de 
reanudación de actividades en los centros de trabajo.  
• Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. • Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado de trabajo.  
2011 
-Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre el 
Reglamento de la tarjeta profesional para el trabajo en obras de construcción (vidrio y rotulación) de los trabajadores afectados por 
el Convenio colectivo para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio exclusivista 
de los mismos materiales.  
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. • Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan 
las disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 2010, sobre 
equipos a presión transportables. 138 GUÍA TÉCNICA  
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